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Forord  

Doughnutøkonomi og Portræt af Aarhus: Den ydre cirkel. Synsvinkel 2 
Dette er portræt nummer 2. Første portræt i serien handler om Aarhus set ud fra den indre cirkel i Doughnut’en, 

beskrevet ved FN’s 17 verdensmål1. 
 

Alle nationer, byer og kommuner verden over skal i disse år omstille til bæredygtige samfund. Et af de vigtigste - og sværeste - 

områder at omstille er økonomien. Økonomien er vores produktion, handel og forbrug og alt hvad der knytter sig hertil i form af 

energi og transport. Vores nuværende økonomiske system, kapitalismen, er baseret på en stadig vækst initieret af private 

virksomheder verden over. Væksten, systemet – og den økonomiske teori bag dette – har været genstand for betydelig kritik 

gennem en årrække, fordi den økonomiske vækst følges af C02 udledninger og på sigt vil tømme kloden for dens naturlige 

ressourcer.  

Den engelske økonom Kate Raworth formulerede i 2012 i sin bog ”Doughnut Economics” en alternativ økonomisk model, 
Doughnutøkonomien, som et redskab til og strategi for en økonomi, der holder sig inden for de planetære grænser og samtidig 
overholder FN’s Verdensmål.  I Danmark og Aarhus har vi for længst overskredet de grænser, som vores planet kan holde til. 

 

Billedtekst: Bogen Doughnut Economics er blevet en global bestseller på 18 sprog, og Kate Raworth har forelæst om 
modellen overalt i verden - i FN’s Generalforsamling, Verdensbanken, World Economic Forum, OECD, EU-Parlamentet, det 
britiske parlament, på universiteter, virksomheder og ngo’er i snesevis af lande. Doughnut økonomien anses af mange for at 
være fremtidens form for klima- og miljøvenlige økonomi.  
De røde felter i figuren illustrerer, hvor meget verden i dag overskrider planetens grænser – den ydre cirkel. Og inden for den 
inderste cirkel: Hvor meget man mangler at leve op til FN’s verdens mål. I Danmark og Aarhus overskrider vi de planetære 
grænser langt mere end figuren viser, eftersom den repræsenterer et globalt gennemsnit. 

Doughnut-økonomien er en økonomi, hvor al økonomisk aktivitet tilrettelægges, så den holder sig inden for de planetære 

grænser – den yderste cirkel, der illustrerer de 9 planetære grænser, -  og samtidig overholder det sociale fundament i form af 

FN’s 17 verdensmål - den inderste cirkel.  

Efter verdenssuccessen med sin bog har Kate Raworth etableret DEAL team (DEAL = Doughnut Economic Action Lab), som 

arbejder med at omsætte bogens tanker til praksis i byer verden over, fx Amsterdam, Potsdam, Portland. Kate Raworth og DEAL 

samarbejder med netværket af byer, der er har forpligtiget sig til om at omstille til bæredygtighed, C40-netværket. Sidst har 

København som del af C40-netværket besluttet sig for at undersøge mulighederne for at blive Doughnut By.  

Ud fra erfaringerne med at udvikle Amsterdam som Doughnut-by har Kate Raworth og DEAL-teamet udviklet en metodebog2, 

der kan bruges i forbindelse med udviklingsstrategier for byer / lokalområder og anvendes som udgangspunkt for analyser af 

byens / lokalområdets aktuelle situation i forhold til Doughnut’en.  

Modellen indeholder 4 synsvinkler – i metodebogen også kaldet det for ’linser’ - som afsæt for analyser. De 4 synsvinkler danner 

en matrix med 4 dimensioner: Socialt - Klimamæssigt - Lokalt - Globalt.   

 SOCIALT KLIMAMÆSSIGT 

LOKALT HVAD INDEBÆRER DET FOR 
MENNESKER I AARHUS AT TRIVES? (1) 

HVAD INDEBÆRER DET FOR AARHUS AT 
TRIVES I SIT NATURLIGE HABITAT? (2) 

                                                           
1 “Aarhus set som en DOUGHNUT – et portræt af byen,” Aarhus Doughnut gruppen, juni 2021 
2 ”Creating City Portraits”- A methodological guide from The Thriving Cities Initiative 
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GLOBALT HVAD INDEBÆRER DET FOR AARHUS 
AT RESPEKTERE ALLE MENNESKERS 
TRIVSEL? (3) 

HVAD INDEBÆRER DET FOR AARHUS AT 
UDVISE RESPEKT FOR HELE PLANETEN? 
(4) 

Tanken er, at omstillingsbyer forud for iværksættelse af nye initiativer stiller aktører fra civilsamfund, privat og offentlig sektor 
følgende 4 spørgsmål:  

1. Hvad vil dette tiltag betyde for trivslen i byens / lokalområdets befolkning 
2. Hvad vil dette tiltag betyde for byens / lokalområdets trivsel i dets naturlige levested (habitat) – hvordan påvirker det 

bæredygtighed, klima og biodiversitet og øvrige faktorer af betydning for de planetære grænser 
3. Hvad vil dette tiltag betyde for byens / lokalområdets evne til at respektere den samlede planets sundhed 
4. Hvad vil dette tiltag betyde for byens / lokalområdets evne til at respektere velbefindende hos hele verdens befolkning 

 
Fra Amsterdams doughnut-strategi. Man skaber et fælles portræt af byen som leder til omstillingshandling.  

Portræt af Aarhus 

De 4 synsvinkler anvendes samtidig som redskab til at lave et portræt af byer og lokalområder. Alle der omstiller er nødt til at 
vide, hvor de står som udgangspunkt. Hvor og i hvilket omfang man overskrider den indre og ydre cirkel og hvilke udfordringer, 
man derfor står over for at skulle løse. Det kræver ”et snap-shot”, et øjebliksbillede af byen eller lokalsamfundet: Hvor er vi ift. 
de planetære grænser? Hvor er vi ift. den sociale trivsel?  
 
Social trivsel anskues ift. 4 parametre: Helbred, netværk, muligheder og empowerment. De er igen opdelt i 4 emner hver, fx 
sundhed, bolig, vand, føde.  
Trivslen som naturlig habitat måles på faktorer som: CO2-kredsløb samlet og for de vigtigste sektorer, vand, muld-erosion, 
biodiversitet, temperaturregulering, energi.  
 
Når portrættet er lavet, står man med en beskrivelse af, hvor byen er i dag. Det sættes op ift. målene for byen. Næste skridt er 
herefter: Hvordan skal vi så handle for at indfri de mål, byen/kommunen sætter sig? 

Portrættet giver med andre ord status eller en base-line: Her står Aarhus kommune. I første omgang har vi fokuseret på de to 
første linser, og har opdelt portrættet i 1) en lokal social del og 2) en lokal planetær del, svarende til den indre og den ydre 
cirkel. Nærværende analyse omhandler om den ydre cirkel. Vi kigger på følgende faktorer: 

 C02 binding i CO2 kredsløbet, samlet og for de vigtigste sektorer: Energi, landbrug, transport, byggeri, forbrug 

 Natur, biodiversitet og økosystemer. Havet 

 Vandet 

 Muld og jorderosion – følger i senere version 

 Luftkvalitet og partikelforurening - samme 

 Temperatur regulering - samme 
- jf. Creating City Portrait, s. 21 
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Kapitel 1. Aarhus agerer inden for en ramme, som er bestemt af nogle globale tendenser: Tipping 
Points, verdens CO2 budget, 1,5 grader. IPCC’s klimarapport aug. 2021 beskriver rammen. 

Klimavidenskaben fortæller, at der er 15 afgørende Tipping Points globalt, og at vi er tæt på at overskride disse ”points of no 
return”. 9 af dem er i bevægelse, mindst 2 af dem er ved at blive overskredet, med indlandsisen som den første. Når det sker, 
bryder nogle af verdens vigtigste økosystemer sammen i processer så voldsomme og store, at de er uden for menneskelig 
kontrol. Det gælder indlandsisen, regnskovene, permafrosten, Golfstrømmen, monsunen, Antarktis m.fl.3  
 
Konsekvensen vil være, at vi hastigt bevæger os mod en planet i kaos med uendeligt svære levevilkår – tørke, sult, vandmangel, 
orkaner, monsterregn, oversvømmelser, huse og infrastruktur der forsvinder eller ødelægges, skovbrande ude af kontrol, 
flygtningestrømme. Det er al videnskab enige om. Det bliver med FN’s ord fra 2020 et ”ubeboeligt helvede”. 
Klodens økosystemer går fra at være vor ven, der afbalancerer vores påvirkninger af kloden, til at blive vor fjende. Og lige så god 
en ven, naturen er, lige så hård en fjende er den. 
 
Hvornår overskrider vi Tipping Points? 
1,5 graders global opvarmning er af klimavidenskaben sat som den grænse vi skal holde os under, hvis vi vil undgå at overskride 
Tipping Points.  
Grænsen på 1,5 grader nås, når vi har udledt dén resterende mængde CO2, vi kan tillade os at udlede til atmosfæren ifølge 
IPCC’s beregninger, som blev offentliggjort på COP 24 i 2018 og COP 25 i 2019.  
Det kaldes verdens CO2-budget, som klimavidenskaben regner med vil være opbrugt inden 2030, hvis vi fortsætter som nu – 
med de nuværende CO2 udledninger vil man nå grænsen i 2028, jf. Johan Rockstrøm ved COP25, op.cit. 
 
De 9 systemer som holder Jorden stabil. De planetære grænser 
Stockholm Resilience Center og senere Potsdam Institute har været drivkraft i, at klimavidenskaben har kortlagt de systemer 
som holder vores planet stabil. Man fandt, at der er 9 systemer, der sikrer klodens stabilitet. Det er de 9 systemer der har skabt 
den stabile periode Holocæn i de sidste 10.000 år, hvor temperaturerne kun har svinget 1 grad, og hvor vilkårene for 
menneskelig civilisation af samme grund har været optimale.  
 
Klimavidenskaben er enige om, at vi nu har forladt den Holocæne tidsalder. Vor menneskelige aktivitet har på blot 50 år skabt et 
pres på Jorden, som har tvunget os ud af denne stabile periode med forudsigelige årstider og vejr.  Den nye periode er af 
videnskaben døbt den Antropocæne tidsalder, hvor menneskenes påvirkning af kloden er dén altafgørende faktor: Hvad vi gør, 
afgør planetens skæbne. 
 
I dag har vi har overtrådt 4 af planetens 9 grænser.  

 
De 4 overtrådte planetære grænser er:  
 

1. Klimaets grænse på 350 ppm CO2 i atmosfæren. Vi er i dag på 415 ppm. CO2 udledningerne er vokset til det højeste 
niveau i de sidste 300 millioner år. 

2. Biodiversitet hvor artsmangfoldigheden styrtdykker og naturen uddør. 1 mio. ud af 8 mio. arter er truet med 
udryddelse. På 50 år har menneskeheden udryddet 68% af verdens vilde dyr, så vilde dyrs masse i dag udgør 4% af al 
masse fra mennesker, husdyr og vilde dyr. Ækvivalenten til klimaets 1,5 grader er biodiversitetens nul-tab. 

3. Landjordens økosystemer. Her er misbrugen af jord og skove er på vej udover deres grænser – regnskovene dør, 
mulden forsvinder. Når tørtiden i regnskovene overstiger 4 måneder dør skovene og bliver til savanne. 

4. Næringskredsløbet for kvælstof og fosfor. Grænsen er for længst overskredet, bl.a. som følge det industrielle landbrugs 
brug af kunstgødning, den omfattende kødproduktion, regnskove der fældes af hensyn til produktion af soja.   

 
To grænser kan videnskaben ikke udtale sig om - partikelforureningen og den kemiske forurening. Man mangler tilstrækkelige 
data.  To grænser er endnu ikke overskredet - frisk drikkevand og forsuringen af havene - men videnskaben ved, at deres 
grænser vil blive overskredet inden for få årtier. Én grænse er ikke overskredet, nemlig Ozon, hvor verdens lande i 1987 indgik 
en aftale, som forbød freon og andre stoffer, der nedbryder ozonlaget.  Sidstnævnte bruges af klimavidenskaben som argument 
for, at det nytter noget at gå sammen og lave internationalt forpligtende aftaler.  
C02 udledningerne er afgørende vigtige, fordi de afgør udviklingen i klima. Men klima er, som det fremgår, kun en af 
flere/mange områder, hvor klodens systemer er truet i såkaldt ’gensidigt forbundne megakriser’. Nedenfor er de planetære 
grænser illustreret med en figur, der er udviklet af Stockholm Resilience Center 2009 og 2015. Den viser de 4 områder, hvis 

                                                           
3 Jf. Johan Rockstrøm på COP25, citeret i ”Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhus”, Det Fælles Bedste, Bilag 2, side 128, findes her 
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/06/Klimaplan_Aarhus_2021.pdf – Se også filmen ”Breaking Boundaries” hvis indhold er 
tilrettelagt af David Attenborough, naturformidler ved BBC og Johan Rockstrøm, klimaforsker, leder af Potsdam Institute og FN’s klimapanel 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/06/Klimaplan_Aarhus_2021.pdf
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grænser er overskredet.  

 

 
 
Figuren ”Planetary Boundaries” fra 2015,  
Kilde: Stockholm Resilience Center 

 

FN’s klimapanel kommer med en alarmerende klimarapport - blev i pressen kaldt for ”sidste advarsel” 

August 2021 kom IPCCs rapport om klimaet udarbejdet af verdens klimaforskere i fællesskab og med opbakning til samtlige dens 

konklusioner fra alle deltagende 192 lande. De vigtigste konklusioner: 

 Den globale overfladetemperatur er i dag 1,1 grader højere end 1850-1900.  

 Hvert af de sidste fire årtier har været tiltagende varmere end noget foregående årti. 

 Parisaftalens mål om højst 1,5 grader opvarmning ventes overskredet om få år, i de tidlige 2030’ere.  

 Den globale opvarmning vil overstige 2 grader i midten af det 21. århundrede 

 Hvis vi fortsætter som nu, stiger temperaturen mellem 3,3 og 5,7 grader inden år 2100. 

 Vi udleder i dag hele verden 40 mia. tons CO2 om året; skal vi holde os inden for 1,5 grader er det resterende CO2 

budget 400 mia. tons. 

 Vi vil stadig oftere møde stedse mere ekstreme vejrfænomener som hedebølger, tørke, voldsom nedbør – resulterende 

i bl.a. ukontrollable brande og oversvømmelser.  

IPCC-rapporten findes her: https://www.ipcc.ch/ - Rapporten er kilde til ovenstående punkter.  

Dette er den generelle ramme, som vi taler ud fra, når vi drøfter Doughnutøkonomi i Aarhus. 

 

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 af muldflugt og 

jorderosion 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. 

Det handler om Fosfor og Nitrogen fra det industrielle 

landbrug, fra industri og husholdninger som går i vand, jord, 

luft 

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. 

 

https://www.ipcc.ch/
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Kapitel 2. Aarhus C02 udledninger, samlet set 

Målsætning: CO2 neutral i 2030 

I 2008 besluttede Aarhus Byråd et mål om et CO2-neutralt bysamfund i 2030. Dette mål er stadig grundlaget for Kommunens 
klimapolitik og gentages både i ”Klimahandlingsplan 2021-2024”, i kommunens klimastrategi 2030 ”På vejen mod et fossilfrihed” 
samt i kommunens indsatskatalog for planperioden frem til 2024. 

Siden 2008 er det lykkedes kommunen at halvere udledningen. ”Aarhus er således nu blandt de byer i verden, der i forhold til 
udledning af drivhusgasser, har undergået den største positive forandring. Det er vi stolte af. Det viser, at det nytter at have høje 
ambitioner sammen”, sådan hedder det i forordet til Klimaplan 2021-2024. Det belyses ifølge Klimaplanen med nedenstående 
figur s. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Men: 

Som det fremgår, så er CO2 udledningerne ganske rigtigt reduceret betydeligt fra 2009-2018. Det skyldes imidlertid alene én 
post i udledningerne: ’Kollektiv el- og varmeforsyning’. Resten af posterne er uforandrede. Til og med det meste af året 2016 var 
el- og varmeforsyningen baseret på kul, herefter skiftede man til biomasse. Modsat kul regnes biomasse for en vedvarende 
energikilde, og udledningerne fra biomasse sættes derfor til nul. Det er en beslutning FN traf i Kyotoaftalen 1997 i håb om at 
flere lande så ville skifte fra kul til biomasse.  

Men biomasse er ikke en vedvarende energikilde. Hovedparten af energien i Aarhus kraftvarmværker kommer fra fast 
træmasse, som består af træ høstet i Nordamerika og Estland. Biomassen udleder CO2 ved afbrænding, og de træer der 
afbrændes forhindres når de fældes i at opsuge CO2 i fremtiden. Biomasseafbrænding er kun CO2-neutral, fordi man politisk har 
besluttet at den skal være det, det har intet med virkeligheden at gøre. 

Ifølge oplysninger fra magistraten i Aarhus udleder biomassen, der afbrændes i Studstrup- og Lisbjergværkerne årligt 1 mio. tons 
CO2, hvilket nøje svarer til den reduktion, figuren viser i CO2 udledninger4. Det skal lægges oveni de øvrige udledninger, der 
vises på figuren, og herefter er der ingen reduktion i CO2-udledningerne. Der er altså ikke tale om en halvering af udledningerne, 
men om samme fortsatte niveau. Så når man i Klimaplanen skriver, at de første 10 år brugte man på alle de lavthængende 
frugter i reduktionen, så skal det blot forstås sådan, at man skiftede energikilde til noget, der på papiret kunne anføres som nul. 
Det var en skrivebordsøvelse: Virkelighedens CO2 udledninger blev ikke reduceret.  

Peter Birch Sørensen, professor ved Københavns Universitet og tidligere formand for regeringens Klimaråd siger til Ugebladet 
Mandag Morgen 19.8.2019: ”I praksis bidrager Danmarks store forbrug af biomasse til at fremskynde den globale 
opvarmning.” Danmarks forbrug af biomasse er eksploderet fra 40 PJ i 1990 til 157 PJ i 2018 og Aarhus er en af de kommuner i 
Danmark som bruger allermest biomasse.  Forbruget af biomasse i fjernvarmeværkerne er 8-doblet i kraftværkerne siden 1980.5 

                                                           
4 Klimaplan for et Bæredygtigt Aarhu op.cit, kapitel 4, s. 25 ff 
5 Jævnfør Faktaboks i Folkeavisen 2021 for et Bæredygtigt Danmark, side 16 
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11. februar 2021 advarede 500 europæiske forskere i et åbent brev til Joe Biden og Ursula Von der Leyen, EU-Kommissionens 
formand, mod at skifte fossile brændsler ud med træbiomasse. Det Europæiske Videnskabsakademiers Komité EASAC har 
advaret om at det giver øget CO2 udledning at erstattet kul med biomasse (Nature Communications, EASAC 2020).   

Der blev i 2018 brugt 3,2 millioner ton træpiller til energi i Danmark, hvoraf 95% er importeret fra udlandet. Godt 75% af det, 
der statistisk regnes som fast biomasse er træbaseret, og hovedparten heraf er træpiller.6 Biomassen står ifølge Danmarks 
Statistik for 19 mio. tons CO2, hvilket skal ses ift. hele Danmarks udledninger (inkl. biomasse) på 48 mio. tons. Biomassen står 
med andre ord for 40% af Danmarks CO2 udledninger.  Men i Aarhus’ Klimaplan opgøres det som årsagen til, at vi har ”halveret 
CO2-udledningerne”. I Aarhus’ Klimaplan og -strategi ser man i øvrigt bort fra en række CO2 udledninger: 

 Indlejret CO2. CO2 indlejret i den (netto)import, Aarhus har fra udlandet. Danmark importerer stadig flere af sine varer 
fra udlandet, især produceret i Kina og Asien, hvor det typisk produceres med anvendelse af fossile brændsler, kul, olie 
og gas. Det kan for den sags skyld også være cement fra Aalborg, alle lokationer uden for Aarhus, Importen er 
betydeligt større end vores eksport. Hvis det blev medtaget i CO2 opgørelserne ville de vise en stigning og ikke et fald7.  

 International transport med skibe, lastbiler og fly medtages ikke i Aarhus’ klimaopgørelser. Denne transport er næste 
udelukkende baseret på fossile brændstoffer, som udleder store og stigende mængder CO2 

 Økonomisk vækst. Klimaplanen (og alle kommunens strategier) regner med vækst i alle sektorer frem til 2030, men 
væksten er ikke indregnet i de kommende udledninger frem til 2030. 

 Transport. Man regner med vækst i persontransporten frem til 2025, men vil alligevel inden 2030 samlet set reducere 
udledningerne fra transporten med 200.000 tons CO2 uden at vide hvordan8 

 Bytilvækst. Man regner med tilflytning af årligt 5.000 borgere fra 2020 til 2030, men de får ifølge beregningerne ingen 
indflydelse på Aarhus’ udledninger. Bytilvæksten frem til 2030 udgør 14%. Det er urealistisk at det skulle være uden 
påvirkning på CO2 udledningerne. 

 Biobrændstof. Man regner med at 30% af al fly- og skibstransport bliver baseret på biobrændstof inden 2030, og 
brændstoffets udledninger sættes til nul. Det strider mod al ekspertise på feltet, som regner med at biobrændstof (her 
PtX) først er klar engang i løbet af 2030’erne og at de vil udlede betydelige mængder CO2, afhængig af de konkrete 
former for PtX. 

 Boligernes CO2 aftryk. Vedrørende boliger, regner man med at varmen fra biomasse kan sættes til nuludledning; det er 
kommenteret. Udledninger fra byggematerialer regner man med vil blive 70% reduceret via regeringsinitiativer, hvilket 
er en forudsætning, der ikke længere matcher regeringens aktuelle klimapolitik og boligreformer. 

Af disse og en række af andre grunde anser vi det for fuldstændig usandsynligt, at Aarhus skulle blive CO2 neutral til 2030. Hvor 
Aarhus selv ser sin CO2 udledningskurve som faldende, tror vi det er realistisk at den stiger frem mod 2030. Begrundet i vækst i 
forbrug og import, vækst i el- og varmeforbrug, by-tilvækst, vækst i alle sektorer, og fraværet af CCS- og CCU-løsninger til lagring 
af CO2 og biobrændstof.  
Til venstre Kommunens kurve, til højre som vi tror det vil forme sig. Resten af dette portræt begrunder figuren til højre. 

CO2-udledninger frem til 2030 ifgl. Aarhus kommune    - Sådan tror vi, de reelt vil forme sig 

  

 

                                                           
6 Oplysninger fra Energistyrelsen: Biomasseanalyse maj 2020. 
7 Jf. Klimaplan for et bæredygtigt Aarhus, s. 88,  
8 Jf. fremtidsscenatiet ”Mål- og forandringsbillder for omstilling af Aarhus frem til 2030”, PlanEnergi, heri beskrives forudsætningerne for de 

CO2-reduktioner, der skal føre til nuludledning i 2030. Blev fremlagt som bilag ved ”Bindende Klimamål”, Byrådsmødet 25. marts 2020. 



9 
 

Kapitel 3. Energi   

Målsætning: 
Kommunen satser på 100% fossilfri energi i 2030. Man satser på udbygning af den vedvarende energi (ingen konkrete mål); det 
formuleres i Klimaplan: ”i 2030 vil Aarhus være kommet et skridt videre i omstillingen til flere forskellige energikilder”. Man 
satser på energilagring og brug af overskudsvarme (ingen konkrete mål). Samt på CCS og CCU-teknologier til at fange, lagre og 
udnytte C02 i stor skala. 
 
Men: 
 

 Verdens produktion, handel og forbrug er i dag baseret på fossile brændstoffer. I 2019 stod kul, olie og gas for 80% af verdens 

energiforsyning, se illustrationen 

 

 Danmarks samlede energiforbrug til el og varme er i 2019 stadig for 68% vedkommende baseret på kul, olie og gas. Kun ca. 33% 

er fra ’vedvarende energikilder’. (Kilde: Energistyrelsen 2019) 

 Af disse 33% kommer to tredjedele fra biomasse. Dvs. at vores reelt vedvarende energi – fraregnet biomassen - kun dækker 

cirka 11%. Samme kilde. 

 På el-området er situationen noget bedre: Vind dækker små 50% af elforsyningen. Samme. 

 Aarhus ligger under gennemsnittet for det øvrige Danmark hvad angår dækning via vedvarende energi: Kun 3% af Aarhus 

elforbrug dækkes af sol og vind i dag, når man ser bort fra biomasse, der ikke er vedvarende energi (DN: Klimaplan 2020).  

 I 2030 vil det være 11% ifølge Klimaplanen uden biomasse. Der er altså tale om en meget svag udbygning af grøn energi.  

 Der er ingen konkrete planer med målbare mål for anvendelsen af geotermi, selvom den som vedvarende energikilde vil kunne 

forsynes store dele af Aarhus med fjernvarme. 

 Energi står for 550.000 tons CO2-udledning i Aarhus – det rummer el-import, individuel opvarmning, kollektiv el- og 

varmeforsyning (jf. figuren side 7). Altså en stor andel af den samlede udledning på 1,3 mio. tons i 2020.  

 Hertil kommer så 1 million tons CO2, som biomassen udleder ved afbrænding i kraftvarmeværkerne 

 Aarhus Byråd vil kun opføre 6 vindmøller frem til 2030. Det Fælles Bedstes klimagruppe har beregnet, at der skulle bygges 170 

vindmøller á 4MW for at dække Aarhus energiforbrug ved vedvarende energi. Når kommunen regner med at ville bygge 6 

vindmøller, er der tale om en meget uambitiøs indsats på energiområdet.  

 Aarhus vil have 40.000 el-biler i 2030 siger Klimaplanens ”Bindende Klimamål”. Man har ingen konkrete redskaber for, hvordan 
det skal ske. 40.000 el-biler vil alene kræve 10 vindmøller á 4 MW. Kilde: Høringssvar fra BKa og Det Fælles Bedste på Energi. 

 PTX - til fremstilling af grønt brændstof til tung landevejstransport, fly og skibe vil alene kræve 65 vindmøller. I Århus 
Kommunes klimaplan sættes der stor fokus på PTX. Blot er teknologien slet ikke moden og slet ikke tilstrækkeligt indenfor den 
tidsramme på 10 år vi har inden det hele glider os af hænde. Derudover stiller den krav om fremstilling af enorme mængder 
grøn energi til at drive processerne. På landsplan vil det kræve 55 mio. MWh grøn energi om året. Det svarer til energien som 
3.595 styk 4 MV vindmøller kan levere. Århus' forholdsmæssige andel vil kræve 216 stk. 4 MW vindmøller. Alene Klimaplanens 
mål om 30 % reduktion af CO2 fra tung landevejstransport, fly og skibe i 2030 vil kræve grøn energi til PTX svarende til 
produktionen fra 65 vindmøller. Kilde: Høringssvar fra BKa og Det Fælles Bedste på Energi. 

 Hvor meget vindenergi er der i Århus i dag? I 2021 er der i Århus kommune opstillet 35 landvindmøller og ingen havvindmøller. 
De 35 landvindmøller er både små og store. Tilsammen har de i 2018 produceret 18.348 MWh. Det svarer til det 2 store 4 MW 
vindmøller kan producere. To almindelige vindmøller a standarden 4 MW er hvad der er i Aarhus, som siger at man vil være 
fossilfri og CO2-neutral. 

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 68% af den samlede energiforsyning 

(Energistyrelsen, 2019). 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 en stor opgave, hvis vi vil nå både at skaffe vedvarende 

energi til nye el-biler m.m. og erstatte den fossile energi med 

vedvarende til 2030. 
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 Der er planer om energibesparende tiltag, hvilket vil modvirke behovet for grøn energi. Men der forventes også 
befolkningstilvækst frem mod 2030. Så i en vis grad vil det udligne hinanden.  

 Man kan spørge sig, hvordan Aarhus vil løse dette helt indlysende underskud af grøn energi. Det kan ske fx ved havvindmølle 
parker. Men det fremgår ikke af Klimaplanen, hvad man har tænkt sig. Det fremgår helle ikke i hvilket omfang man vil satse på 
energiimport og fra hvilke energi-kilder. Kilde: Høringssvar fra BKa og Det Fælles Bedste på Energi. 
 

Konklusion – helt utilstrækkelig med grøn energi i Aarhus 
Det er svært at forstå, at man i den grad undervurderer behovet for at frembringe tilstrækkelig grøn energi, som er en væsentlig del 
af fundamentet for hele Aarhus's klimaplan. Det vil nødvendigvis tvinge Aarhus til at anvende fossil energi eller at importere energi, 
hvor man ikke har kontrollen over energikilderne. Vil det være fx tysk el produceret på kul eller russisk gas? 
 

 
Aarhus Kommune satser på Carbon Capture and Storage and Utilisation, CCS og CCU  
– 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 i Klimaplanen at komme i nul med CO2’en til 2030. Man mangler 400.000 tons CO2. Det skal carbon captur and storage and 
utilization  (CCS og CCU) 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.  
 
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 biomasseafbrænding. 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 i strid med alle planer om at reducere 
CO2. 
Derudover er problemet ved CCS: Hvor skal CO2’en 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, 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 dyrkningsformerne 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.  
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Konklusion 

Der er mange forslag og tiltag i Klimaplan 2021-2024 og den særlige strategiplan om energi i Aarhus, ”Strategisk 

energiplanlægning - Energistrategi Aarhus”, som tilsyneladende går i den rigtige retning. Man vil opbygge energilagre. Man 

siger dog ikke 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 Klimaplanens energi del og især Energistrategien er, at sidstnævnte trods sine 84 sider aldrig bliver så 

konkret, at det er muligt at overskue den samlede energisatsning, fx de konkrete mål for udbygning af vedvarende energi, 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 på en måde der er ganske ukonkret, mere 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. 

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. 

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, der 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 storage og utilisation, på vækst i produktion og handel samt byvækst og en helt igennem uambitiøs udbygning af 

vedvarende energi. Hvad VE angår siger man ovenikøbet, at man vil stille sig tilfreds, hvis blot halvdelen af den foreslåede 

udbygning af vedvarende energi gennemføres, dvs. ikke 8 men 4 vindmøller (Energistrategi, 2020). 
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Kap. 4. Landbrug 
 
Målsætning: I 2030 vil Aarhus have 
 

 Et klimavenligt lokalt landbrug, der har reduceret sine udledninger væsentligt (25%) 

 Industrivirksomheder og landbruget har integreret klima og cirkulær økonomi deres forretningsmodeller  
( citeret fra Kommunens Klimaplan) 

 
Men: 
 
Landbruget i Aarhus svarer ganske nøje til landbruget, som det er struktureret i hele Danmark. Landbruget fylder 62% af jorden i 
Aarhus Kommune. Brugene har en sammensætning på animalsk- henholdsvis vegetabilsk produktion som svarer til 
landsgennemsnittet. Sammensætningen mellem økologiske drevne og konventionelt drevne brug matcher landsgennemsnittet.  
I det følgende tager vi derfor udgangspunkt i tal for hele landet – det vil være samme procentsatser og de samme mønstre som er 
gældende for landbruget i Aarhus. Dertil kommer, at den statistik vi har for landbruget i Aarhus, for os at se, ikke har en brugbar 
karakter. 
 

DANSK LANDBRUG: 
 

• Fylder 2/3 af al dansk jord. Landbruget optager 62 % af al jord i Danmark og har derfor helt afgørende betydning for 

vores miljø, landskabspleje, dyreliv, klima og biodiversitet, kilde: se nedenfor. 

• CO2 udledningen udgør officielt 22,8% af al CO2 i DK, medtages import af foder er det 33%. Der er mange måder at 

opgøre udslippet på, se fx https://noah.dk/sites/default/files/2017-04/Landbrugets%20klimabelastning_0.pdf  

• 40% af CO2. Målt med nyeste data fra FN’s klimapanel og omregningsfaktorer for udslip over 20 år (ikke 100 år som 

man plejer) udgør kødproduktionen alene 40,5 procent af Danmarks samlede drivhusgasudslip i 2018, jf Greenpeaces’ 

rapport “40 procent set over 20 år – færre dyr i landbruget er nødvendigt for at nå Danmarks klimamål“ , april 2021.  

• Økonomisk set er landbruget et svagt erhverv. 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. 

• Afhjælper ikke verdens sultproblemer. Landbrugets interesseorganisation ”Landbrug & Fødevarer” fremstiller dansk 

landbrug som nødvendig for at løse verdens sultproblemer. Men dansk landbrug sælger ikke til verdens fattige og 

sultne, eksporten går til de rige lande i Europa samt uden for EU til Kina, USA, Norge og Japan. 

• Færre og større landbrug, som nu kan opkøbes af udlandet. I 1955: 200.000 landbrug, alle på danske hænder. I 2018: 

9.000 heltidslandbrug. I nogle år har der været 2-3 krak per uge. Det enkelte landbrug er blevet langt større og har få 

beskæftigede. De 2000 største ejer i dag 35% af al jord – altså stadigt større brug på stadigt færre hænder. I 2014 

liberaliserede Helle Thorning-Schmidt regeringen landbrugsloven, så også udenlandske investorer nu kan opkøbe land.  

• 30% af landbrugsjorden er truet af muldflugt, som følge af dyrkningsformerne. 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 (jordpakning eller traktose). 

• Gæld tynger landbruget. De dyre gårde betyder at de unge ikke kan overtage gårdene. Landbrugets samlede gæld var 

i 2018 på 315 mia. – i gennemsnit 35 mio. per brug. Det betyder at unge landmænd ikke har råd til at købe landbrug. 

Det skaber et generationsskifte problem: Hvem skal drive dansk landbrug? Gennemsnitsalderen er i dag 57 år.  

• Erhverv på offentlig forsørgelse: Uden EU-støtten havde de fleste landbrugsfamilier intet at leve af. Landbrugsstøtten 

fra EU svarer til det overskud, der er i dansk landbrug. EU’s landbrugsstøtte gives til alle uden krav knyttet til fx mere 

dyrevelfærd, miljø- eller klimahensyn. Jo mere jord, jo større støtte får man. 

• Gift og kunstgødning. Landbruget bruger stadigt mere kunstgødning (NPK = kvælstof, fosfor, kalium), pesticider (insekt- 

og svampegifte) og ukrudtsmidlet roundup.  

- KVÆLSTOF (N) ødelægger vandløb, søer og hav, skaber iltsvind og havdød. Danner nitrat i grundvandet, mistænkt for 

at forårsage kræft. Kunstgødning ødelægger med tiden jordens humuslag og gør jorden tør og porøs, hvorved der 

skabes muldflugt.  Overskydende N danner lattergas N20, som er 293 gange stærkere drivhusgas end CO2. 

https://noah.dk/sites/default/files/2017-04/Landbrugets%20klimabelastning_0.pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-denmark-stateless/2021/04/4da8a2f0-greenpeace_40_procent_set-over-20_aar..pdf
https://www.greenpeace.org/static/planet4-denmark-stateless/2021/04/4da8a2f0-greenpeace_40_procent_set-over-20_aar..pdf
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- PESTICIDER er sprøjtegift som dræber uønskede planter og insekter. Det dræber også mikroorganismer, regnorme, 

fugle og bestøvere som sommerfugle, bier og insekter. Pesticider giver ‘grøn ørken’ uden biodiversitet. 

- GLUPHOSAT eller round up er et ukrudtsmiddel, som anvendes af konventionelt landbrug, - det er under mistanke af 

WHO’s kræftagentur IARC for at kunne forårsage kræft. 

• Giften går i vores drikkevand og vores børn tisser gift. Gødning og gifte ender i vores drikkevand. Målinger viste 

pesticider i 43% af drikkevandet i 2019 og nitrat i 4 af 10 boringer. Børn tisser sprøjtegift: En undersøgelse fra 2016 

foretaget af Institut for Folkesundhed, offentliggjort i Ingeniøren, viser urinprøver fra danske skolebørn og deres mødre, 

som alle indeholder glypfosat. 

Kødproduktionen: Svin og køer 

• 88% af landbrugets CO2 udledninger kommer fra animalsk produktion, kødproduktionen (Klimarådet, dec. 2016) 

• Soja og fældet regnskov. Foderet til dyrene er bl.a. sojaprotein fra Sydamerika. Man fælder regnskov som kunne have 

lagret CO2, for at kunne dyrke sojabønner til dyrefoder.  

• Svin. Landbruget har 31 mio. svin i 2019.  I 2018 havde 88% af dem MRSA. I 2019 var det steget til knap 100%. Alle får 

penicillin som fast rutine. 50% får mavesår. Der dør 24.000 pattegrise i døgnet, det er 9 millioner svin på årsbasis, 

dødsraten for et kuld pattegrise er 22 %.  

I dagens svineindustri bliver en so 2 år i gennemsnit, grisens naturlige levealder er 15-20 år. Vi har 215 svin for hver 100 

danskere, det er verdensrekord, jf. ”Velkommen til Fremtidens Landbrug”, K. Hansen, Gads Forlag, 2021. 

• Svin i lastbiler. De fleste svin køres til slagtning i Tyskland, tilbage til frys og pakning - 90% eksporteres til udlandet fx EU 

og Kina. Voldsom meget transport, som udleder CO2. Meget lidt dyrevelfærd; lange transporter er hårde ved dyrene.  

• Køer. Vi har 1.530.000 styk køer. Køerne står for 19% af dansk landbrugs samlede udledning af CO2. Dyrkning af 

foderkorn og silomajs til husdyrene beslaglægger op mod 80% af de danske marker (”Velkommen til, s.100). 

Antal køer der kommer på græs: 75% i 2003. I 2013 var det faldet til 15%. De større besætninger kommer ikke på græs. 

• Kødproduktion er spild af klodens ressourcer. Kødproduktion er virkelig ringe økonomi set ift. den energi, der kommer 

ud af det. Ifølge ”International Food Policy Research Institute” vil en given mængde protein fra oksekød ved en 

sammenligning med protein fra bælgplanter kræve 20 gange så stort areal, 7 gange så stort vandforbrug og udlede 16 

gange så mange drivhusgasser.  

• Madspild på 33%. Efter alt dette - transport på verdensplan, dyremishandling, drivhusgas udledninger uden lige – 

smides 1/3 af alle fødevarer i Danmark ud som madspild. 

• 0,6% styrer 62%. 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  

• 72% af unge danskere mellem 18 og 34 år ønsker at spise mindre kød, 51% mener at politikerne har ansvar for at 

reducere kødforbruget (”Velkommen..,s.104). 

Kilder hvor andet ikke er nævnt: ”Farvel til dansk landbrug”, af Kjeld Hansen, Gads Forlag 2019. 
 

Roald Als Politiken 
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Det er vanskeligt ikke at konkludere:  
 
DANSK LANDBRUG ER EN KLIMAKATASTROFE I SIN NUVÆRENDE FORM – det gælder også landbruget i Aarhus Kommune.  

 
• 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 

Aarhus kommune har som så mange andre kommuner mulighed for at gribe regulerende ind i forhold til landbrugene, deres 
udledninger, dyrkningsformer, værdikæder, fordelingen på animalsk og vegetabilsk produktion, madspild, fødevareforbrugets 
omfang og karakter.  
 
Ofte indvendes, at landbruget ikke hører ind under myndighedsområdet for en kommune. Men det er kommunens opgave at styre 
udviklingen i CO2 udledninger af hensyn til klima, og der spiller landbruget en vigtig rolle.  Og der er rigtig mange måder kommunen 
kan påvirke landbrugets struktur og udledninger.  
 
HANDLINGSMULIGHEDER FOR AARHUS KOMMUNE I FORHOLD TIL LANDBRUGET 
 

 Kommuner og Byråd kan sammen med lokalbefolkningen vælge at have indflydelse på landbrugsproduktionen lokalt. - 

Da landbruget står for 1/3 af al CO2 udledning i landets kommuner er dét selvsagt afgørende for hele klimaindsatsen.  

 Det overordnede princip kunne være lokal produktion af sunde (giftfrie), klimavenlige fødevarer til lokale forbrugere 

 Omstillingen skabes i samspil med lokale aktører: Landmænd og fødevareproducenter, forbrugere og 

foreninger/NGO’er, detailforretninger, cafeer og restauranter, det offentliges institutioner, virksomheder og brancher.   

 Der omstilles fra industrielt monokulturlandbrug med brug af pesticidgifte, round-up, fossile brændstoffer, et højt 

vandforbrug og stor kødproduktionen til planteproduktion, organiseret som skovlandbrug. Kommunen støtter denne 

omstilling i alle værdikæder for at skal skabe fremtidens lokale produktion af fødevarer - klimavenligt, giftfrit, miljø- og 

biodiversitetsfremmende. Det er grønne jobs, eksport og firstmover fordele knyttet til omstillingen.  

   

 Fotos: Køge Fælles Jord 
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Køge Fælles Jord er et eksempel på en kommune – her Køge -, der sammen med borgerne har indrettet 
et klimavenligt, biodiverst landbrug, som både er læringssted for permakultur skovlandbrug, skaber 
fødevareproduktion, er et inklusionsprojekt og meget andet9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Jævnfør Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark, ”Fra fælleshave til kulstoflagrende bydel – sammen skaber vi 
paradigmeskiftet” s. 68. Findes her: https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf  

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf
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Kap. 5. Transport 
  
Målsætning: I 2030 vil Aarhus 
 

 Have reduceret byens transportbehov mest muligt 

 Have øget andelen af persontransport i den kollektive trafik, på cykel til fods 

 Have en stærkt elektrificeret personbilsflåde (40% el-biler) 

 Have en samlet kollektiv transport, private busser og taxaer uden fossile drivmidler (100% reduktion) 

 Have reduceret forbruget af fossile brændstoffer i lastbiler, skibe og fly (30% reduktion) 

 Gennem et proaktivt samarbejde have sikret den nødvendige infrastruktur til forsyning af vedvarende energi i 

transportsektoren rettidigt og omkostningseffektivt (hertil citeret fra Klimaplan 2021-2024) 

 Ifølge ”Bindende Klimamål” forventes, at antallet af personbiler stiger frem til 2025. Herefter vil man gennemføre en række 

tiltag som betyder at udledningerne fra transporten reduceres med 200.000 tons CO2, man ved endnu ikke hvilke.  

 Man vil opstille el-lader netværk. 

 
Men: 
 

 Transporten står for 29 pct. af Danmarks samlede CO2 udledning. De fleste fremskrivninger forudser at transporten og CO2 
udledningen herfra vil stige, jf. Energitjenesten 
https://www.energitjenesten.dk/component/com_rednews/Itemid,210/rednews_id,128/view,template_singlenews/ 

 

 ”Halvdelen af alle CO2-udledninger stammer fra transporten i Aarhus Kommune. Og halvdelen heraf stammer fra 
personbiler” (Energistrategi, Aarhus Kommune).  - I Aarhus udgør udledninger fra transporten officielt 50% af alle 
udledninger, dvs. 650.000 mio. tons Co2 
 

 CO2’en kommer især fra bilerne. Langt hovedparten af transportens CO2-udledninger kommer fra vejtransporten, fra 
private personbiler. I 2019 foregik 84% af al persontransport i bil, jf. NOAH Trafik bogen, https://noah.dk/trafikbogen.  
 

 Vi har aldrig haft flere personbiler på vejene og antallet stiger år for år. I 1962 var der 470.000, i 1990 ca. 1,5 mio. biler og i 
2020 2,7 mio. personbiler og nye biler lever 0,8 år kortere end for ti år siden, kilde: Danmarks Statistik.  
 

 Det betyder, at det vil være afgørende for Aarhus’ trafik- og klimapolitik, om man kan overføre persontransport fra biler til 
kollektiv transport. 
 

 Få el-biler i dag. Der er 139.000 personbiler i Aarhus, men kun 906 af dem var emissionsfrie ved udgangen af 2019. Samtidig 
forventer man at biltrafikken vil stige med 20% frem mod 2030’ (Aarhus Kommune: Energistatistik, s.56) 
 

 Fra få til 40% el-biler – men hvordan? Løsningen på den problemstilling bliver ifølge strategien en satsning på el-biler. Man 

satser på at 40% af alle biler vil være el-biler i 2030. Men udover opstilling af laderstander-netværk i Aarhus har man ikke 

formuleret redskaber og initiativer, der skal sikre en sådan omstilling til el-biler. Da en fossilbil har en gennemsnitlig levetid 

på 15 år, er det vanskeligt, at se at en så omfattende udledningsreduktion (CO2-neutralitet) kan sikres inden 2030. 

 

 En el-biler belaster også klima og ressourcer. CO2 udledningen ved en el-bil er ifølge Klimarådet i heldigste fald halvt så 

stort som ved en fossilbil. Også el-biler skaber trængsel og behov for p-pladser. Samtidig støjer de og skaber 

partikelforurening. 

 

 Problemet ved transporten er at der er så store investeringer knyttet til de enkelte transportformer. Hvis man satser på 

kollektiv transport så skal der virkelig investeres i udbygning, hvis man skal gøre sig håb om, at bilister lader bilen stå og 

tager den kollektive transport. Så: 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.  

 

https://www.energitjenesten.dk/component/com_rednews/Itemid,210/rednews_id,128/view,template_singlenews/
https://noah.dk/trafikbogen
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 Aarhus er allerede i gang med store infrastrukturinvesteringer, som primært er rettet mod bilismen: Tunnel under Marselis 

Boulevard til havnen. Udbygning af Motorvejen fra Odder til Randers. Udbygning af vejnettet i Aarhus.  

 

 Regeringens Infrastrukturplan rummer de største investeringer i transport nogensinde på 160 mia. Hovedparten går til flere 

motorveje, broer og veje til biler. Den del, der går til kollektiv trafik, er overvejende moderniseringer af et gennem mange år 

nedprioriteret og misligholdt kollektivt transportsystem, kilde: Webinar 25. maj 2021, Det Fælles Bedste, DFB-fb-debat, 

https://www.facebook.com/events/784685778847562/?active_tab=discussion .  

 

 Regeringens 160 mia. følges af flere hundreder mia. til projekter for motorvejsbroer og motorveje: Lynetteholm, 

Egholmsforbindelsen og Kattegatforbindelsen, hvert med et tilsvarende antal mia. Kattegat alene anslåes til 136 mia. Første 

etape af Lynetteholm alene til 80 mia. ”At misbruge disse midler er at misbruge et afgørende øjeblik i transportens 

omstilling”, (samme).  

 

 Mere vej = flere biler. Al transportforskning viser, at mere vej betyder flere biler, og efter kort tid betyder det igen trængsel 

og kø. I Kina har man veje med 50 vejbaner med trængsel. Jf. DFB-fb-debat og https://noah.dk/trafikbogen - Når der bygges 

Kattegatforbindelse og motorvejene udbygges i Jylland, så vil det alt andet lige betyde, at der kommer flere biler. Ogf det vil 

betyde, at der bliver tale om større CO2-udledninger. Altså stik modsat den erklærede strategi for klimaet i Aarhus. 

 

 

Bilkø i Aarhus – Cyklister i København 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/784685778847562/?active_tab=discussion
https://noah.dk/trafikbogen
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Kapitel 6. Byggeri 
 

Målsætning:  I 2030 vil Aarhus 

 Have en by der så optimalt som muligt understøtter et samfund på vedvarende energi 

 Have vokset sig større uden at energiforbruget er vokset 

 Have en markant reduktion i udledning af drivhusgasser fra materialer og aktiviteter til byggeri og anlæg (70%) 

 Have gennemført forandringer der sikrer, at bygge- og anlægsaktiviteter som hovedregel ikke transporteres uden for de 

bydele de foregår i (maksimalt 5 km) 

 Være blandt landets førende test- og demonstrationsby for klimarigtigt byggeri (citeret fra Klimaplan 2021—2024) 

Men: 

Vi har undersøgt byggesektorens statistik i Aarhus. Talt med statistik-ansvarlige under Teknik og Miljø, gennemgået 
informationerne i Aarhus’ ”ledelsesinformation” etc. Resultatet er at det er umuligt at skabe sig et overblik over 
byggesektorens samlede klimapåvirkning i Aarhus. Dels opgør man kun nogle af udledningerne. Dels fordeles 
udledningerne på mange forskellige kilder.  

Vi har henvendt os til Teknik & Miljø forvaltningen og bedt ledelsen om at forholde sig til de manglende oplysninger, 
og vi har fået pæne svar tilbage, dog ikke noget der bragte os tættere på en analyse / et portræt af byggeriet i 
Aarhus og dets klimapåvirkning. I det følgende anvender vi derfor kilder for byggeriets klimapåvirkning generelt i 
Danmark, idet vi går ud fra, at Aarhus der bygger mere end gennemsnittet i Danmark vil have udledninger der mindst 
svarer til dette. 

 Byggesektoren står for 39% af al CO2 udledning i verden (Steffen Petersen: ”Bæredygtigt bygningsdesign og boformerne i 

fremtidens byer”, TemaMagasin INDBLIK, Børne og Undervisningsministeriet, 2020).  

 Det samme gælder i Danmark, samme kilde.  

 Vi bygger globalt, hvad der svarer til et Paris om ugen (jf. UNEP, FN’s miljøorganisation, 2017, 

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20(web).pdf) 

 I alle landets kommuner er der vedtaget lokalplaner med nye bydele og byggerier svarende til det samlede areal af 

Bornholm x 1,5 årligt (Folkeavisen op vit., s.35, TemaMagasin op cit.) 

 Det bebyggede areal i verden vil fordobles til 2060, hvis udviklingen fortsætter (Prognose fra World Green Building) og 

Danmark ligger forrest i denne udbygningsrate 

 Tilflytningen til Aarhus kommune er på 5.000 personer årligt, hvilket hvis alt andet er lige vil betyde et øget byggeri og 

en øget CO2-udledning frem til 2030 på 14% fra byggesektoren 

 Det gennemsnitlige parcelhus i 1960 var på 115m2, i 2020 var det på 205m2 (Danmarks Statistik). 

 ”Hvis vi ser ti år tilbage er der i gennemsnit blevet vedtaget 700 lokalplaner om året. Samlet set svarer det samlede 

areal til 1,5 x Bornholm” - Byplan Lab om nybyg i DK, https://www.byplanlab.dk/node/5448?0.8800489497980797 

 Danske parcelhuse overstiger gennemsnitligt den miljøbelastning, Jorden kan holde til med ca. 1400% (TemaMagasin) 

 Byggesektoren i Danmark står for 50% af forbruget af Jordens jomfruelige materialer (do.) 

 Byggesektoren i Danmark leverer 35% af den samlede mængde affald i EU (do.) 

Aarhus Kommune hører til en af de byer i Danmark som bygger allermest. Alligevel har Aarhus Kommune ingen dækkende 
statistik for byggeriets CO2 aftryk. Vi baserer os derfor på landstal, og regner med at det om noget bliver lidt ’for pænt’ i forhold 
til situationen i Aarhus. Samlet står byggesektoren for 39% af verdens energirelaterede CO2 udledning10. ”Alene energiforbruget 
til at etablere og vedligeholde bygninger og til at opvarme, nedkøle, ventilere og oplyse dem tegner sig i dag for 28% af verdens 
samlede C02-udledning” (samme). Produktionen af materialer til bygningerne samt nedrivning og affaldssortering af bygninger 
står for yderligere 11% af verdens energirelaterede CO2-udledning – tilsammen 39%. 

I Danmark bygger vi som aldrig før, og de største byer som København og Aarhus hører til frontløberne i udbygningen. Alle 
bygger og lader i deres kommunikation udadtil til borgerne samtidig som om byggeriet ikke har nogen konsekvenser for klimaet, 

                                                           
10 Ifølge lektor og civilingeniør Steffen Petersen, Aarhus Universitet, i ”Bæredygtigt bygningsdesign og boformer i fremtidens byer”, 

Temamagasinet INDBLIK, Børne- og undervisningsministeriet.  

https://www.worldgbc.org/sites/default/files/UNEP%20188_GABC_en%20(web).pdf)
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.byplanlab.dk%2Fnode%2F5448%3F0.8800489497980797&data=04%7C01%7C%7C05590310d9aa4126be9c08d95063b7ee%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637629211834263865%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Ne%2BvaArqG%2FHmqyxXFLwYbV3Utd0c8LqssMjxqrRQC7c%3D&reserved=0
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selvom al forskning fortæller, at det har enorme konsekvenser, jævnfør ovenstående tal.  
CO2-udledningerne kommer fra materialerne og deres produktion, fra byggeprocessen og fra driften eller brugen af boligen, 
som kræver betydelig energi. Hertil kommer et enormt ressourceforbrug. Byggesektoren står således for 50% af forbruget af 
Jordens førstegangsbrugte materialer (samme). 
Vi bygger i beton, i glas, stål, tegl, der alle er energi-slugere og storudledere af CO2. Vi bygger højhuse, stadigt højere og tættere 
– med et enormt CO2 aftryk til følge. Vi bygger nyt og vi bygger hele tiden, for befolkningen flytter fra landet til byerne. 
Cementfabrikken Portland, der leverer til den danske beton, står fx alene for 2% af dansk CO2-udledning, og den har de seneste 
år udvidet sin produktion med 30%. Trods konsekvenserne for Jorden bygges på livet løs. I alle danske kommuner planlægges 
nye bydele og byggerier i ubegribeligt stort omfang. Hvis vi ser ti år tilbage er der i gennemsnit blevet vedtaget 700 lokalplaner 
om året. Samlet set svarer det samlede areal til 1,5 x Bornholm.  

”Hvis det ikke lykkes os at hente nogen miljø-gevindst på materialer og energiforbrug til bygningsdrift, skal vi faktisk ned på at bo 
på cirka tre m2 pr. person i parcelhuset” siger Steffen Petersen, der forsker i emnet, til temamagasinet om bæredygtigt 
bygningsdesign (samme kilde). Men i dag er et gennemsnitligt nybygget parcelhus på 205 m2, og et dansk parcelhus 
overbelaster Jordens bæreevne med ca. 1400% (do). 

Dygtige forskere byggede det første nul-energihus i 1974. Så hvorfor har man ikke siden da fået gjort noget mere ved det 
enorme overforbrug af energi i vores huse? Vi har løsningerne, men vi bruger dem bare ikke. Svaret er først og fremmest, at der 
er for store økonomiske interesser knyttet til den eksisterende måde at bygge på. Byggesektoren er en stor og stærk sektor, og 
meget fastlåst på de eksisterende måder at bygge på; det ønsker ingen regering at lægge sig ud med. Og lokalt har nærmest alle 
byråd kun drømme om mere vækst og tilflytning, gerne i betonbyer - klima er en by i Rusland. 

Af samme grund er regeringer og byråd meget tilbageholdne med at gribe ind over for byggeriet. I regeringens såkaldte 
”Nationale strategi for bæredygtigt byggeri” fra 2021 stilles krav om max. 12 kg. C02 per m2 per år for bygninger over 1000 m2 
fra 2023. Overskriften til strategien anvender ”bæredygtigt” som et relativt begreb. Men ”Enten er det bæredygtigt, eller også er 
det ikke; det handler om hvorvidt Jordens bæreevne overskrides eller ej”, kommenterer Steffen Petersen på linkedin 15. juni 
202111. Men ’Bæredygtigt byggeri’ er en kliche, der bliver påført alt muligt, som på ingen måde er bæredygtigt.  

I en by som Aarhus accepterer Teknik & Miljø forvaltningen maj 2021 nybyggeri af et 143 m højt betonhøjhus lige i midtbyen 
uden at have nogen bemærkninger til bygningens bæredygtighe. Selvom Aarhus har en klimaplan om at blive CO2-neutral i 
2030. Tidligere tiders ”borgmester-vælde” erstattes i disse år af ”investor-vælde”, hvor kommuner inviterer kapitalinvestorer til 
at bygge, for at få penge fra grundsalg og skattekroner fra fremtidens beboere.  

Det resterende råderum i atmosfæren for udledning af CO2(e) svinder hastigt ind, og forskere har beregnet, at deler man 
råderummet ud på jordens befolkning, og reserverer 20% her af til boligforbrug, så kan hver husstand råde over mindre end 270 
kg. pr. år. til udledning af CO2 til drift og materialebelastning. Omregnet til m2 så har en person 3m2 til rådighed, hvis boligen er 
opført i gængse materialer. 

Vi er med andre ord på gal kurs med vores nuværende byggeri. Både hvad angår materialer, hvad angår størrelser, deres 
anvendelse, omfanget af nybyggeri, driften eller brugen af boligerne og (manglende) genanvendelse af materialer. Det er vores 
udgangspunkt og derfra skal vi skabe løsningerne for fremtidens byggeri. Hvis vi skal tage ansvaret for kloden og vore 
kommende generationer alvorligt, så skal vi standse fuldstændig op, og gentænke byggeriet og vores anvendelse af husene fra 
grunden.  
 

 

 

 

                                                           
11 ”Er 12 kg CO”-ækv./m2 pr år bæredygtigt?”, Steffen Petersen, 

 

https://dk.linkedin.com/pulse/er-12-kg-co2-%25C3%25A6kvm2-pr-%25C3%25A5r-b%25C3%25A6redygtigt-steffen-petersen
https://dk.linkedin.com/pulse/er-12-kg-co2-%25C3%25A6kvm2-pr-%25C3%25A5r-b%25C3%25A6redygtigt-steffen-petersen
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Kap. 7. Naturen, Biodiversiteten og økosystemerne. Havet 

Målsætning for Aarhus Kommune:  
 
Aarhus skal have en levende, artsrig og varieret natur, som anvendes af befolkningen til mange formål: Fritidsinteresser, 
dyrkning, motion, afslapning osv. Vi skal beskytte naturen og værne om den. ”Naturkvalitetsplanen er en langsigtet plan frem 
mod 2030, der sætter mål og retningslinjer for den beskyttede natur, skovene, naturnetværket, de strengt beskyttede arter, den 
bynære natur og bekæmpelsen af invasive arter. Målet med planen er at forbedre naturkvaliteten i de beskyttede naturområder 
som fx moser, enge, overdrev, strandenge og heder samt at fordoble naturarealet. Flere naturarealer skal være med til at 
udbygge naturnetværket og sikre spredningsvejene for dyr og planter i landskabet og øge de rekreative muligheder for 
aarhusianerne” fra https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/natur-og-miljoe/naturkvalitetsplan/  

Men: 

Maj 2019 udkom den første samlede globale analyse af verdens biodiversitet og økosystemer lavet af FN’s biodiversitetspanel, 
IPBES (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). IPBES’ opgave er at vurdere tilstanden for jordens 
biodiversitet, økosystemer og økosystemtjenester. Rapporten, der beskriver ændringer siden 1970, er skrevet af 500 forskere fra 
50 lande og mere end 130 lande har tiltrådt dens konklusioner. Nedenstående er fra IPBES, hvor andet ikke er nævnt (se mere 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-05/tca-ind050519.php og om IPBES https://ipbes.net/) 

Der eksisterer ikke tilsvarende tal for natur, biodiversitet og økosystemer i Aarhus, hvorfor vi anvender tallene fra IPBES til et 
signalement af de udfordringer der møder målsætningen for Aarhus omkring biodiversitet, økosystemer og natur. Det er den 
samme trend, som kendetegner havet – fx Aarhus Bugt, Kattegat, bælterne og Østersøen. Vi supplerer med enkelte andre kilder 

Biodiversitet 

 Globalt: Én million arter af klodens i alt 8 mio. antal dyre- og plantearter er truet af udryddelse, mange inden for årtier 

(af de 8 mio. er 5,5 mio. insektarter) 

 Den globale artsudryddelse er nu mere end 1 mio. gange gennemsnittet i de sidste 10 millioner år, og hastigheden 
accelererer  

 Danmark: Den seneste statusrapport over biodiversiteten i Danmark udkomst 2019 og viser, at kun 5% af de 
beskyttede naturtyper i Danmark er i gunstig bevaringsstatus, mens hele 95% er i ugunstig bevaringsstatus (Folkeavisen 
s.9).  

 ”Vi (Danmark, naa) er blandt de lande i verden med den laveste grad af naturbeskyttelse og med den højeste grad af 
udnyttelse af landarealet på biodiversitetens bekostning.” (Stine Tuxen: Biodiversitetskrisen, Folkeavisen s.9). 

 I 2013 var 90% af Danmarks naturtyper og 39% af de arter, der er beskyttet af EU’s habitatdirektiv, markeret med 
”ugunstig bevaringsstatus” I 2019 afrapporteringen var dette forværret, så 95% af naturtyperne og 57% af arterne nu 
har ”ugunstig bevaringsstatus”, (Rune Engelbreth Larsen: Danmarks genforvildede natur, DANA, 2020). 

 Globalt: Over 40% af alle padder er truede med udryddelse.  

 25% af samtlige arter er truet af udryddelse, det gælder land-, ferskvands- og marine hvirveldyr, hvirvelløse dyr og 
plantegrupper 

 I dag er biomassen for alle pattedyr til lands og til vands kun 1/6 af, hvad den var da mennesket kom til. Produktions-

dyrene har til gengæld bredt sig så de fylder 14 gange så meget som planetens vilde dyr tilsammen 

(Verdensnaturfonden, WWF, ”Living Planet Report”, 2018) 

 Samme rapport anslår at klodens pattedyr fra 1970-2014 er reduceret med 60%, så alle vilde pattedyr i dag udgør 4% af 

pattedyrenes samlede biomasse, mens mennesket tegner sig for 36% og husdyrene for 60% 

 Over 75% af alle globale fødevareafgrødetyper er afhængige af bestøvning af insekter 

 Verdens hidtil mest omfattende undersøgelse af insekter, udgivet i tidsskriftet Biological Conversation feb. 2019, 

konkluderer at 40% af alle insektarter er i tilbagegang.  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. Francisco Sanchez-Bayo, der har ledet undersøgelsen, siger 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.« Information, 12.2.19 ”Masseudryddelsen af 

insekter truer Jordens økosystemer”. 

 
Økosystemer  

 75% af økosystemer på land er nedbrudt af menneskelig aktivitet, for havet er det 66% 

https://www.aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/natur-og-miljoe/naturkvalitetsplan/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eurekalert.org%2Fpub_releases%2F2019-05%2Ftca-ind050519.php&data=04%7C01%7C%7C57031f8abc8042d0360208d95032703d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637629000069217857%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZGATsuvBnAu1Y6wRTqWmMS5YeVCpCHawPOHDl%2F6PXho%3D&reserved=0
https://ipbes.net/
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 Mere end 1/3 af verdens jordoverflade og næsten 75% af al ferskvandsressourcerne er nu afsat til afgrøde- eller 

husdyrproduktion  

 Gødning, der kommer ind i kystøkosystemer, har produceret mere end 400 døde zoner i havet med mere end 245.000 
km2, større end UK   

 100 millioner hektar landbrugsudvidelse i troperne fra 1980 til 2000, hovedsagelig kvægbrug i Latinamerika (+/- 42 
millioner ha) og plantager i Sydøstasien (+/- 7,5 millioner ha, hvoraf 80% er olie palm), halvdelen af det på bekostning af 
intakte skove  

 30% global afgrødeproduktion og global fødevareforsyning leveres af små jordbesætninger (<2 ha), der bruger +/- 25% 
af landbrugsjord, som regel opretholder rig agrobiodiversitet  

 100 milliarder dollars: estimeret niveau for økonomisk støtte i OECD-lande (2015) til landbrug, der potentielt er 
skadeligt for miljøet  

 45% øget tømmerproduktion siden 1970 og 50% af det globale landbrugs ekspansion er foregået på bekostning af skov 

 2 mia. mennesker er afhængige af træ som deres primære energikilde 

 Byområder er mere end fordoblet siden 1992 

 Plastforurening er blevet tidoblet siden 1980  
 
Havet – Tal og data fra FN’s IPBES-rapport, maj 2019 

• Globalt: 33% af havets fiskebestande fanges på niveauer, der er ubæredygtige (2015) 
• Mere end 55% af verdens have dækkes af industrielt fiskeri  
• 3-25%: forventet fald i fiskebiomasse ved slutningen af århundredet i henholdsvis scenarier med lav og høj 

klimaopvarmning  
• Småskalafiskeri udgør 50% af den globale fiskefangst og beskæftiger 90% af de globale kommercielle fiskere  
• Op til 33% af verdens rapporterede fiskefangst blev i 2011 estimeret ulovlig, u-rapporteret eller ureguleret  
• 50% af de levende koralrev er tabt siden 1870'erne  
• 400: antal iltfattige kystøkosystemers 'døde zoner' forårsaget af gødning, der påvirker mere end 245.000 km2 

(større end UK) 
• 33% af de revdannende koraller, hajer og hajfamilier og over 33% havpattedyr er truet med udryddelse 
• Danmark: Af materialet til Danmarks Naturfredningsforenings aktion ”Hop i Havet” fremgår det, at havet omkring 

Danmark er præget af samme destruktion: ” Ingen af de danske have har en god miljøtilstand. 80 procent af den 
danske havbund bliver forstyrret årligt - hovedsageligt af fiskeri med bundslæbende redskaber. I 2020 nåede 
iltsvindet i de danske farvande det højeste niveau i 20 år og syv ud af otte naturtyper i havet er i tilbagegang – bl.a. 
vigtige levesteder som stenrev, boblerev og sandbanker.” 

• Aarhus: Fiskekutterne er forsvundet fra Aarhus Havn 
• Aarhus: Fiskeauktionen er væk, der er ingen fisk tilbage   

 
Filmen Seaspiracy har en hjemmeside med fakta https://www.seaspiracy.org/facts - alle fakta har kilder 
 

• Globalt: Havene er levested for op mod 80% af alt liv på Jorden 
• Oceanerne optager 4 gange så meget CO2 som Amazonas regnskov. Havene er den største optager af CO2 på Jorden. 

Havplanter kan optager op mod 20 gange mere carbon end landjordens skove per arealenhed 
• Oceanerne optager det meste af Jordens overskydende varme 
• Hvaler gøder phytoplankton, der skaber ilt til atmosfæren. Phytoplankton er base for marine og ferskvandsfødevarer og 

er nøgleaktør i den globale kulstofcyklus, hvorved kulstof optages i havene og ilt produceres til atmosfæren. De tegner 
sig for omkring halvdelen af den globale fotosyntetiske aktivitet og omkring halvdelen af iltproduktionen, på trods af at 
de kun udgør ca. 1% af den globale plantebiomasse (om phytoplankton https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton)  

• Kun 5% af havene er egentlig beskyttede marine områder. 90% af disse 5% bekyttede områder tillader stadig fiskeri 
• Der er mere end 150 mio. tons plastik flydende i havene. Plast nedbrydes til mikroplast som findes overalt i havets 

fødekæder. Sammen med fiskeliner og -grej er de med til at slå havets dyr ihjel 
• Hajer er vigtige for at holde havene sunde; for første gang er hajer nu udryddelsestruede pga. menneskers aktivitet. 

Arter som hammerhaj har mistet 80-99% af deres populationer 
• 46% af affaldet i Pacific Ocean er fiskenet 
• Videnskaben forudsiger at 90% af verdens koralrev vil være døde år 2050 
• Der fanges 2,7 billioner fisk hvert år, svarende til 5 millioner hvert minut 
• Havenes fiskepopulationer er faldende, og en fortsættelse af det nuværende globale overfiskeri risikerer at ende med 

kollaps af fiskepopulationer. 

https://www.seaspiracy.org/facts
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoplankton
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”Forsker: Videnskaben konkluderer: Vi ødelægger Planeten. Staten: Vil De venligst genformulere 
det i tvetydige, upræcise, vage, selvoptagne, gåen-rundt-om-grøden termer, som vi alle forstår?” 
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Kap. 8. Vand 

Målsætning: 
Sikker forsyning med rent drikkevand har høj prioritet i Aarhus Kommune. Dette kræver fokus på grundvandsbeskyttelse og 

drikkevandsforsyning fra både myndigheder, almene vandforsyninger (herefter vandforsyninger) og borgere. 

Vandforsyningsplan 2016-2023 understøtter intentionerne i Kommuneplan 2013 og VandVision 2100 om at sikre rent og nok 

vand til alle gennem en bæredygtig anvendelse af alle dele af vandets kredsløb, samt at Aarhus Kommune er selvforsynende 

med drikkevand 

Men 

1. Vores drikkevand i Aarhus Kommune er stærkt truet af forgiftning med pesticider og andre giftige produkter.  

2. Målinger på landsplan viser, at der findes pesticider i 43% af drikkevandet i 2019 og nitrat i 4 af 10 boringer. Nitrat 

mistænkes for at være kræftfremkaldende. Pesticider er en stærk gift, der fx ved udslip fra Cheminova har været årsag 

til voldsom fiskedød. ”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. 

3. 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. 

4. I 2016 blev der givet 9 påbud til en række landbrugsejendomme i sårbare områder.  Men i 5-års perioden siden 2016 er 

der ikke udstedt et eneste nyt påbud! AK har lovgrundlaget i orden til at påbyde stop for brug af pesticider i de sårbare 

områder, hvor man henter vores drikkevand. I en oversigt nævner AK, at man forventer, at der skal gives 800 påbud i de 

sårbare områder, og hertil kommer parcelhushaverne. 

5. Der er i nyligt foretagne prøver fundet pesticider i 44 % af alle analyserede boringer.  Grænseværdien er overskredet i 

17 % af prøverne. De fundne pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter over grænseværdien er 2-(2,6-dich.ph)props, 

2,6-DCPP, 2,6-dichlorbenzamid, 4-CPP, 4-nitrophenol, AMPA, atrazin, desisopropy-atrazin, bentazon, DEIA, dichlobenil, 

dichlorprop, dinoseb, DNOC, ethylenthiourea, hexazinon, linuron, mechlorprop, N,N-Dimethylsulfami.  

6. AK skal snarest udstede de 800 påbud og straks påbegynde indsatsplaner for at sikre borgernes forsyning af rent vand!  

 

Status 

I Aarhus Kommune indvindes drikkevandet hovedsageligt fra begravede sandfyldte dale dybt nede i undergrunden. Vandet 

indvindes fra sand og gruslag, der er dækket af mere lerede aflejringer, som i forskellig grad beskytter drikkevandet mod 

forurening fra jordoverfladen. Ud over risikoen for menneskeskabte forureninger kan jordens indhold af naturlige stoffer også 

påvirke vandkvaliteten negativt. I Aarhus Kommune er det hovedsageligt klorid og arsen. Grundvandets kvalitet er mange steder 

påvirket af pesticider, mens nitrat på nuværende tidspunkt kun er påvist på enkelte kildepladser og ved enkelte vandforsyninger. 

Der er i nyligt foretagne prøver fundet pesticider i 44 % af alle analyserede boringer.   

Grænseværdien er overskredet i 17 % af prøverne. De fundne pesticider og pesticidnedbrydningsprodukter over grænseværdien 

er 2-(2,6-dich.ph)props, 2,6-DCPP, 2,6-dichlorbenzamid, 4-CPP, 4-nitrophenol, AMPA, atrazin, desisopropy-atrazin, bentazon, 

DEIA, dichlobenil, dichlorprop, dinoseb, DNOC, ethylenthiourea, hexazinon, linuron, mechlorprop, N,N-Dimethylsulfami. 

Herudover er der problemer med et stigende sulfatindhold og arsen. Endelig er det naturlige indhold af klorid, pga. indvindingen 

i nærheden af gamle marine aflejringer, så højt, at der nogle steder skal være fokus på indvindingsstrategien for at begrænse 

indholdet.  

Produktion af vand: Aarhus Vand har en samlet indvindingstilladelse frem til 2023 på 22.276.000 m3 /år. Forventet indvinding i 

2023 på 16.962.942 m3 /år. I 2013 var det 15.382.671 m3  

Prognoser for vandforbrug i Aarhus: For at kunne vurdere forsyningskravene frem til 2050, er der udarbejdet en prognose for 

vandforbruget. Prognosen bygger på Aarhus Kommunes egne tal for befolkningstilvæksten suppleret med viden om specifikke 

lokale forhold fra vandforsyningerne selv. Prognosen forudsætter et enhedsforbrug på 40 m3 /pers/ år fra 2015 og frem. Til 

sammenligning var enhedsforbruget i 1982 95 m3/ pers/ år og målet i Vandforsyningsplan 2004-2015 var 41 m3/pers/ år. Dvs at 

vandforbruget i perioden 1982 -2020 er mere end halveret - fra 95m3/pers/år. Faldet er sket ved afgiftsforhøjelser på vand og 

vandafledning. 

Kap. 9, 10 og 11. Følger efter konferencen. 

http://6-dich.ph/
http://6-dich.ph/
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Kap. 12. Forbrug og livsstil 

Målsætningen for Aarhus Kommune:  
 
Engagerede forbrugs- og klimabevidste borger og innovative virksomheder, der støtter op om Kommunens erklærede 
klimaindsats.  

Men: 

Det er ikke dér, vi er. Der skal et enorm skift i mentalitet til, før vi får alle med. Ved en klimamarch sept. 2019 formulerede 
Arthur, der dengang var 13 år, situationen og mentaliteten på følgende måde. Vi mener den er dækkende for store del af 
borgerne i Aarhus: 

 

”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 Arthur. 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 i et ansvarligt demokrati, der tager hensyn til kloden og alle øvrige 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.   
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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 sejlende direkte til Aarhus Havn fra lande som Kina, Thailand, Indonesien, Indien, 
Philippinerne, Burma, Pakistan eller fra Latinamerika, fx fra Brasilien, Argentina, Chile, Venezuela.  Varerne er typisk produceret 
med brug af fossil energi (kul, olie, gas) og transporteret tværs over verdenshavene på containerskibe, der bruger det 
ekstraudledende 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. 
Dette gælder formentlig også forbruget i Aarhus. 
 

 Hver dansker udleder i gennemsnit 17 tons CO2 (CONCITO) 

 Verdensgennemsnittet er 8 tons (The Global Resource Footprint of Nations). 

 »I et globalt perspektiv udleder vi meget CO2. Vores klimaaftryk er blandt de højeste i verden,« (Michael Minter 

programleder i den grønne tænketank CONCITO, Berlingske Tidende, 7.8.2021).  

 Man plejer at sige at vi skal ned på 2 tons i gennemsnit per borger. Men dét er kun tilstrækkeligt, hvis vi som samfund 

via skov, landbrug e.a. samtidig kan sikre, at vi samlet set opnår en nettolagring af CO2 

(https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/06/Klimaplan_Aarhus_2021.pdf , s.135, Johan Rockstrøm, 

COP25)  

 For vi er tæt på at have opbrugt verdens CO2 budget, der med nuværende udledninger vil være opbrugt i 2028 (Johan 

Rockstrøm, COP25, dec. 2019, samme). 

 Danmark: Hver dansker har et ressourceforbrug som vil kræve 4,3 jordklode for at blive gendannet, hvis alle skulle leve 

med vores forbrug. Men der er én jordklode.  

 Vi opbruger vores biokapacitet hurtigere år for år; i 2021 overskred vi den allerede 26. marts. Efter kun ¼ år har vi 

opbrugt hvad vi kan tillade os at bruge på ét år, jf. Jørgen Steen Nielsen, ”Det var det.” Information 26. marts 2021. 

 Det økologiske fodaftryk har hvert år siden 1961 oversteget vores biokapacitet (do).  

 I 2021 har vi biokapacitet til 1,3 mio. mennesker med det nuværende forbrugsniveau. Men vi er 5,8 mio. Danmark låner 

derfor af fremtiden og af alle andre landes biokapacitet, Information 26. marts 2021 (do).  Det gælder formentlig også 

Aarhus. 

 

Vi kan ændre vaner og adfærd: 
 

1. Flyv meget mindre –  ”En flyrejse til Thailand udleder for eksempel fire ton CO2 pr. person,« (CONCITO, Michael Minter, 
Berlingske 7.8.21) 
 

2. Spis meget mindre Kød – især oksekød. Spis vegetarisk, vegansk, lokalt og årstidens grønt. Verdens kødproduktion står 
for 18% af CO2. Danskernes kødindtag er blandt de højeste i verden. Vi spiser ét kilo kød om ugen og udleder tre ton 
CO2 årligt pr. pers. fra fødevarer og drikkevarer, https://concito.dk/klimavenligemadvaner .  
 

3. Undgå madspild. 1/3 af al mad i Danmark smides væk. 40% af madspildet i i-lande sker i detailhandlen og private 
husholdninger. Husholdninger ansvarlige for 36% af al madspild i DK, jf Stop Spild af Mad 
https://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html  
 

4. Undgå tøjspild og stop nyt tøj hele tiden. Gør genbrug og om-syning af tøj moderne. Producer tøj der er 
langtidsholdbart, produceret lokalt af naturlige materialer. Tøjindustrien står for 10% af verdens CO2 udledning. 
Danskernes forbrug af tøj er steget med 20% siden år 2000 og ligger i dag 35% over verdens-gennemsnittet, 
https://faktalink.dk/tojspild  
 

5. Køb økologiske, langtidsholdbare møbler. Lav up-cykling, genbrug og møbler uden kemi, lokalt producerede.  
IKEA er verdens 3. største skovbruger og laver korttidsholdbare møbler, med træ fra Rusland, produceret i Kina. 
 

6. Undlad plastik. Plastik er ved at ødelægge klimaet, verdens have, naturen og biodiversiteten. Mikroplast er i vores 
drikkevand og mad, jf. Plastic Change https://plasticchange.dk/  
  

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/06/Klimaplan_Aarhus_2021.pdf
https://concito.dk/klimavenligemadvaner
https://www.stopspildafmad.dk/madspildital.html
https://faktalink.dk/tojspild
https://plasticchange.dk/
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7. Køb lokalt. Tjek dine varer om de er lokalt produceret – køb så lokalt som muligt 
 

8. Få færre børn - Det har en kæmpe effekt på klimaet 
 

9. Vand på flaske bruger 900 gange flere ressourcer end drikkevand fra hanen og Postevand udleder 900 gange mindre 
CO2 end vand på flaske, Hofor.dk    

 
Nogle udvalgte forbrugsgoder og deres klimapåvirkning:    
 

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. Google og Facebook bruger enorme mængder vedvarende energi. 

Flaskevand belaster klimaet 900 gange mere end postevand. For der bruges store mængder CO2 på at producere flasker, tappe 
kilder og transportere vandflasker rundt. Det er med til at skabe tørke, som gør, at verdens fattigste tørster. Kilder: HOFOR, 
CONCITO, Klimarådet m.fl. 
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https://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/vi-skaber-baeredygtige-byer/vand-i-verdensklasse/
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Øverst: Doughnutgrupper fra Amsterdams omstilling. 
Nederst: Fotos af truede arter, havskildpadden, og fotos af australsk isfugl efter ukontrollable 
skovbrande. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


