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Nyhedsbrev fra Landsforeningen Det Fælles Bedste, den 8. oktober 2021       

 

Kære medlemmer Det Fælles Bedste og modtagere af Det Fælles Bedstes Nyhedsbrev 

Hermed Nyhedsbrev okt. 2021 med en kort oversigt over vores aktiviteter. Dem der har været den seneste tid, og dem der er 

planlagt i den nærmeste fremtid. 

Vi starter med en invitation 
Det Fælles Bedste har fået en del nye medlemmer på det sidste. Der er også en del, som har tilmeldt sig vores nyhedsbrev. Vi vil 

gerne invitere dem af jer, som har lyst, til at blive aktive i Det Fælles Bedste.  Du kan tilmelde dig til en eller flere af vores 

grupper på mailen niels@detfaellesbedste.dk med emnet ”aktiv”: 

1. Kulturgruppe/sanggruppe 
2. Klimagruppe 
3. Doughnutgruppe 
4. Det Fælles Bedstes udvikling politisk og organisatorisk 

Så indkalder vi til et fælles fysisk og web-baseret møde, et intromøde, hvor folk kan møde os og snakke tingene igennem. 
- Og så ellers til indholdet: 

 

Landbrugsaftalen 
Regeringen indgik 4. okt. 2021 en landbrugsaftale, der binder politikken på dette afgørende område i mange år frem.  
Dansk landbrug står for 35% af Danmarks CO2 udledning, selvom det er et meget lille erhverv (ca. 2% af BNP og jobs). På 
verdensplan - og i Danmark - er landbruget årsag til 80% af biodiversitetstabet og 70% af drikkevandsforbruget. 
 
Landbrugsaftalen vedtaget af Christiansborg (minus Alternativet og Nye Grønne) vil ikke mindske klimapåvirkningen fra 
landbruget og kvælstofødelæggelsen af naturen andet end marginalt. Aftalen sætter igen penge, magt og politik før klima. Man 
har valgt at lytte til landbrugets lobbyister og gøre Danmarks storproduktion af kød til en hellig ko, så den dybt klimaskadelige 
kødproduktion fortsætter. Valgt at satse på teknikker, hvis CO2-virkning er ukendt i støtte skala (fx pyrolyse) og påstå, at man 
forventer stor effekt. Undladt omstilling til klimavenlige dyrkningsformer. Valgt at udskyde vigtige beslutninger til efter næste 
valg i 2023.  
Det er intet mindre end en katastrofe for klima og biodiversitet. Derfor har vi sammen med Frie Bønder Levende Land skrevet til 
Altinget, som vi ved mange politikere på Christiansborg læser. Og lavet opslag på en række facebook sider med en detaljeret 
kritisk gennemgang af aftalen samt andre fb-opslag som fortæller om alternative omstillingsmuligheder for landbruget.  
 
Aftalen bruger forkerte tal for CO2, og undlader at forholde sig til, at Danmark vil overskride vores CO2 budget i starten af 2027 
uden at være i nærheden af 70% målet m.m. Det er en grum historie, der vil belaste kommende generationer voldsomt, og som 
du kan læse mere om i vedhæftede Tillæg til Nyhedsbrevet.  
I Folkeavisen har vi formuleret en række alternativer til Landbrugsaftalen, se https://detfaellesbedste.dk/, kap. 4 s. 20-29.   
Det Fælles Bedste vil udvikle vores arbejde på landbrugsområdet på en række måder, bl.a. gennem temaseminarer, deltagelse i 
samarbejde om Madsuverænitet og Bæredygtighedens Folkemøde på Djursland, læs mere nedenfor. 
 

 

mailto:niels@detfaellesbedste.dk
https://detfaellesbedste.dk/
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Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark 
I disse dage sender landsforeningen Det Fælles Bedste Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark ud til hele Danmark, virtuelt og 
fysisk. Avisen rummer løsninger og handlingsforslag ift. klima- og biodiversitetskrisen inden for 10 centrale sektorer, skrevet af 
82 personer fra 60 organisationer. Den er oplæg til kommunalvalget 16. november og til kommende Folketingsvalg. Den er 
samtidig tænkt som et redskab til opbygningen af en bred borgerbevægelse, der selv starter omstillingen i praksis.   

Vi har udsendt avisen fysisk til 4.000 foreninger, organisationer og personer, uddelt foreløbig 1.500 og sendt den virtuelt til en 
lang stribe af aktører i det danske samfund. Fysisk og virtuelt er den sendt til: Christiansborg til økosamfund, 60 byråd og deres 
kommunalforvaltninger, fagforbund, højskoler, tænketanke, universiteter, aktivister, 500 ngo’er, 100 medier, presse og tv. 

Du kan læse avisen her: https://detfaellesbedste.dk/ - Vi følger avisen op med en række events, som formidler dens indhold: 
”Omvendt Vælgermøde”, ”Aarhus synger for Klimaet”, turne rundt til større byer, etablering af netværk med centrale NGO’er og 
personer. Og vi sætter løbende opslag på en række facebook sider som ét kapitel ad gangen formidler avisens budskaber. 

 

 
Doughnut konferencen 8. september 2021 - Aarhus som Doughnut By 
Den nuværende økonomi er blevet en åbenlys trussel mod planetens fortsatte eksistens. En stadig vækst i produktion og forbrug 
på en Jord med begrænsede og endelige ressourcer er opskriften på kaos og katastrofer.  
Det 21. århundredes økonomi - fremtidens økonomi - er vækst i naturrigdom og livskvalitet. Doughnutøkonomi er en sådan 
model for fremtidens produktion og forbrug. Den repræsenterer en omstillingsstrategi til en økonomi, der som udgangspunkt 
tager hensyn til mennesker og natur ved konsekvent at overholde de planetære grænser og FN’s verdensmål. 
 
Derfor afholdt vi sammen med 4 andre foreninger Doughnutkonferencen 8. september i Aarhus med oplæg fra Kate Raworth, 
der oprindeligt udviklede Doughnutøkonomien i sin bog ”Doughnut Economics” fra 2012, Rob Shorter fra Doughnut Economics 
Action Lab (DEAL), begge fra England - og viceborgmester i Amsterdam Marieke Van Doorninck, som er gået forrest i 
implementeringen af Doughnut-modellen. DEAL er lavet for at implementere Doughnutøkonomien i en række byer verden over 
inden for C40 samarbejdet. 
  
Et panel med 6 politiske partier kommenterede på konferencen mulighederne for at Aarhus bliver en Doughnutøkonomi.  
Cirka 100 mennesker deltog i salen og 50 deltog digitalt. Konferencen var en stor succes der gav meget positiv respons. Nu 
arbejder vi videre med at implementer Doughnut modellen i Aarhus og andre steder, bl.a. Djursland. Vi har etableret gode 
kontakter til Kate Raworth og DEAL sekretariatet i England og har aftalt at fortsætte samarbejdet med Amsterdam. Aarhus 
Omstiller under Aarhus Kommune har betalt alle udgifter i forbindelse med konferencen. 
 
Du kan se hele konferencen med dens oplæg på YouTube kanalen ”Doughnut Aarhus” 

https://www.youtube.com/watch?v=giA5te3oGuI 
 

 

https://detfaellesbedste.dk/
https://www.youtube.com/watch?v=giA5te3oGuI
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”Aarhus synger for Klimaet” - i Langenæs Kirke, lørdag den 13. november kl. 14-17 
 

Vi skal have kulturen med i klimaarbejdet. Vi skal have mainstream med og brede budskaberne ud. Derfor afholder Det Fælles 

Bedste lørdag den 13. november kl. 14-17 arrangementet "Aarhus synger for klimaet" i Langenæs Kirke, Aarhus.  

 

Vi har valgt at samles om at synge for klimaet. Vi begynder i Aarhus, men vil gerne udbrede ideen til hele landet, for vi tror, det 

er en god måde at skabe en fælles bevidsthed om, hvor meget det haster. Sangen kan noget helt særligt. Den kan være med til 

at skabe en følelse af håb og tro på fælles løsninger i stedet for den afmagt og frygt, mange føler.  

Det at synge sammen er en stærk formidler af budskaber og kan være med til at knytte os sammen. Det kombinerer vi med 

digte, fortællinger, dans og taler, der beretter om klimaet katastrofale tilstand og giver bud på handlinger, vi kan gennemføre 

som borgere individuelt og i fællesskab.  

Vægten ligger på fællessangen som et gennemgående element, hvor publikum involveres og synger med.  

  

Medvirkende vil være ungdomskor fra regionens efter- og højskoler, voksenkor, klimaaktivister - unge som ældre, en række 

kendte kultur- og klimapersoner, forfattere, digtere, fortællere, ngo’er, utraditionelle klimaformidlere, kirkens præst m.m.  

Vi sørger for, at hele arrangementet optages på video og formidles bredt ud på vores YouTube kanal, så mange kan følge det.   

 

Vi tror, at kirken vil være præcis den smukke og værdige ramme omkring et arrangement af den karakter og med det budskab:  

                                           - Vi skal passe på Jorden, på hinanden og på fremtidige generationer  

 

 

 
 
”Omvendte Vælgermøder” – optakt til det vigtigste klima-kommunalvalg nogensinde 

Onsdag den 3. november 19-21.15 afholder Klimagruppen i Det Fælles Bedste "Omvendt Vælgermøde" i MS' cafe, Mejlgade 53, i 

Aarhus.  

Ideen med "Omvendt Vælgermøde" er, at det er borgerne i form af NGO'er, som laver valgoplæggene med 7 min. til hver 

forening. Vi fortæller politikerne, hvilken klimapolitik vi mener, det kommende Byråd bør føre. Hver NGO formulerer korte, 

konkrete og målrettede bud på de kommende 4 utroligt vigtige års Byrådspolitik.  

 

Temaerne for oplæggene er:  

Trafik. Energi (herunder biomasse). Biodiversitet. Borgerinddragelse. Doughnutøkonomi. Fødevarer. Klima. 

Byrådskandidaterne kan så svare på, om de er enige. Hvorfor? Hvorfor ikke? Hvad vil I eventuelt sætte i stedet?    
Der kommer repræsentanter for 6 politiske partier i Byrådet.  

Foreningerne er: 

1. Nina Tofte Hansen - stifter af Arternes Aarhus - emne: Biodiversitet  
2. Thomas Meinert Larsen - næstformand i Klimabevægelsen - emne: Klima og energi  
3. Ole Færgemann – Frie Bønder Levende Land - emne: bioenergi og fødevarer  
4. Anders Jensen – tovholder i DN Aarhus Klimagruppe - emne: Klima, energi og trafik  
5. Signe Fløe - DGSB i Aarhus – emne: Bilfri midtby, mere biodiversitet, bæredygtigt byggeri, borgerinddragelse, klima og 

CO2 skyggepris.   
6. Chris Bay - leder af MS's kommunalvalgkampagne på klima - emne: Klima og social retfærdighed  
7. Niels Aagaard - formand for Det Fælles Bedste - emne: Klima, energi, trafik og Dougnutøkonomi   
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Når politikerne har kommenteret, er der dialog mellem panelet af borgere/ngo’er og politikere. Den sidste halve time indgår 

salen i en fælles debat. Det hele formidles streames online, og pressen er inviteret. 

   

På Det Fælles Bedstes hjemmeside https://detfaellesbedste.dk/ kan du finde materiale til kommunalvalgkampen: En Alternativ 

klimaplan for en typisk kommune (Aarhus). Portræt af en typisk kommune ift. planetens grænser (Aarhus) samt et kort Resume. 

Folkeavisen med forslag til, hvad kommunerne kan gøre inden for 10 sektorer. Doughnutøkonomi generelt og specifikt samt en 

”Vision for et grønt Aarhus!.  

 

 
 
 

Bæredygtighedens Folkemøde på Djursland 
Gennem 1½ år har Det Fælles Bedste deltaget i arbejdet med at skabe mere bæredygtighed og omstilling på Djursland, forstået 
som Norddjurs og Syddjurs kommune. Samarbejdet foregår på tværs af business og civilsamfund med en tæt kontakt til de to 
kommuner. Konkret indgår foreløbig Business Djursland, Change Djursland, nogle økologiske virksomheder og 
rådgivningsfirmaer, folketingspolitikere fra Venstre og Socialdemokratiet, landsbyklynger samt Det Fælles Bedste. 
 
Vi tager udgangspunkt i ’business til business’ og præsenterer frontløbere inden for den grønne omstillings virksomheder som 
redskab for at inddrage Djurslands erhvervsliv og virksomheder til at se mulighederne i at være first movers på den grønne 
omstilling. Tanken er at hvis omstillingen skal rykke for alvor, så skal vi have erhvervslivet med – de skal kunne se mulighederne, 
nødvendighederne og de konkrete veje, man kan gå. Det samme gælder, hvis vi vil skabe grønne jobs. 
Det gør vi på en måde som samtidig inddrager borgerne, for der skal nødvendigvis være et samspil mellem dem, der producerer 
klimavenligt, og dem der skal aftage produkterne til en klimavenlig livsstil, hvis hele omstillingen skal lykkes. 
 
Herigennem vil vi skabe muligheder for grønt iværksætteri og jobskabelse på Djursland og bibringe Djursland et nyt image som 
et grønt, innovativt iværksættersted, med tilflyttende yngre familier, et sted for fællesskaber og samspil på tværs af sektorer. Vi 
lægger vægt på at beskrive, hvordan der igennem den ny praksis kan skabes nye virksomheder og iværksættere, der resulterer i 
nye grønne jobs på Djursland.  
 
Vi har tilrettelagt en række del-events, som skal skabe ringe i vandet og et bredere folkeligt engagement frem mod det større 
Bæredygtighedens Folkemøde på Djursland. Processen tager udgangspunkt i tre sektorer, som hver især spiller en vigtig rolle for 
Djursland og samtidig er centrale i forhold til klima, ressource og miljøproblemer: 
 

1. Byggeri & Bosætning 
2. Fødevarer & Landbrug 
3. Havet & det Maritime 

 
For hver af disse tilrettelægges 3 events hvis fokus er henholdsvis i tidsmæssig rækkefølge: 

 Viden 

 Praksis 

 Brugernes involvering 
 

De i alt 9 events skal lede frem til og forberede det større fællesarrangement Bæredygtighedens Folkemøde på Djursland i 2023. 
Der er tale om arrangementer, hvor man viser styrkesider af Djurslands opstartende bæredygtige produktion og samtidig 
rummer frontløbere og best practise for bæredygtighed inden for centrale brancher og områder af samfund og natur.  
 
Mandag den 27. sept. holdt gruppen omkring Bæredygtighedens Folkemøde et opstartsmøde på Mosebrugscentret i Stenvad, 
hvor vi havde inviteret borgere, foreninger, økosamfund som Friland og Grobund, erhvervsliv og de mange grønne aktører på 
Djursland til et møde om dette. Grundstemningen på mødet var: ’ yes, lad os gøre det’ og resulterede i, at vi nedsatte den første 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdetfaellesbedste.dk%2F&data=04%7C01%7C%7C56c19572a1b4481304e508d988fd3f42%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637691443528685728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4ts7z2vI0Sc%2FpAKKc1RXjbFrKKEs1nF2yfVZv3s7p18%3D&reserved=0


5 
 

arbejdsgruppe af frivillige omkring første tema: ”Byggeri og Bosætning”. Gruppen rummer mange dygtige entreprenører og 
iværksættere, så vi forventer en klar og præcis proces, der vil kunne inspirere producenter som forbrugere. 
 
Målet har gruppen i sit oplæg defineret som: At inspirere til igangsættelse af bæredygtige byggefirmaer og omstilling af 
eksisterende. Produktion af bæredygtige boliger og etablering af bæredygtige lokalsamfund med bæredygtige boliger. Omstilling 
af eksisterende landsbysamfund og etablering af bæredygtige bykvarterer. Tilflytning af nye familier.  
 
Samlet er det en start på at omstille til fremtidens klimavenlige Doughnutøkonomi på Djursland. 
 

 
 

Fremtidens bæredygtige Trafik 
Den 25. maj i år afholdt Det Fælles Bedste sammen med 9 andre grønne foreninger et webinar om ”Fremtidens bæredygtige 

Trafik”.  

Webinaret var starten på at formulere ”Borgernes drejebog for en bæredygtig trafik.” Normalt er det den stærke vej-, bil- osv.- 

lobby der skjult for de fleste sætter dagsorden for udviklingen af trafikken. Det betyder at Trafik i dag udgør 30% af den samlede 

CO2 udledning med bilismen som altdominerende faktor. I byer som Aarhus er det 50%. 

Vi ville formulere alternativer, og inddrage de bedste og mest vidende personer i Danmark på det felt. Vi spurgte: 

* Hvordan skaber vi borgerindflydelse og demokrati i trafikken- lokalt og nationalt?  

• Hvordan ser en national og konsekvent bæredygtig plan ud for den samlede mobilitet i Danmark?  

• Hvordan omstiller vi gennem en planlagt udvikling? 

Vi havde fået en række faglige kapaciteter til at give deres bud på fremtidens mobilitet i lyset af klimaudfordringer fra DTU var 
det professor Otto Anker Nielsen, Divisionsleder, Institut for Teknologi, Ledelse og Økonomi, DTU. Fra IDA var det Niels 
Wellendorf, IDA Rail, Michael Søgaard Jørgensen, IDA Grøn Teknologi og Lene W. Hartmann, IDA Trafik & Byplan. 
 
Oplægsholderne blev kommenteret og udfordret af et spørgepanelbestående af Poul Kattler, fmd. for Rådet for Bæredygtig 
Trafik, Susanne Krawack, CONCITO, Louise Faber, Borgerbevægelsen.dk og Klaus Bondam fra Cyklistforbundet. Det hele blev 
transmitteret per web og ligger på vores YouTube kanal ”Det Fælles Bedste”, se 
https://www.youtube.com/watch?v=Ott3VENGXAQ  
 
Webinaret var forberedt gennem 6 ugers oplæg om delemner, skrevet af DFB og de deltagende foreninger. Det foregik via 20-25 
facebook sider og foreningernes nyhedsbreve. 
 
Det hele resulterede i skitsen til en alternativ plan for trafikken i Danmark. Vi går videre ved at lave et ”Trafikkens Folkemøde” 

som et ”Grand Prix”, hvor forskellige dele af Danmark – byer og landområder – melder ind til et trafikkens Grand Prix-center, 

hvad der er deres største trafikudfordringer, og hvad de mener er vil være de bedste løsninger, når klima og biodiversitet skal 

https://www.youtube.com/watch?v=Ott3VENGXAQ
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indtænkes i en hverdag, der fungerer. Det samler vi til en fælles konkretisering af, en ”National Transportplan”, der så gøres til 

genstand for en bredere demokratisk debat. 

 

 

Der er meget andet vi gerne vil fortælle i dette Nyhedsbrev, men det bliver for langt. Du kan læse 

mere om os på hjemmesiden https://detfaellesbedste.dk/ . Der står om: vores Tænketank af 19 

kompetente personer og tilknyttede ressourcepersoner. Om bestyrelsen. Vores Grundlag, vedtægter 

og vores historie fra 2012 og frem.  

Du kan læse om vores aktiviteter fra vi blev dannet som landsforening i nov. 2019 til sommeren 

2021, https://detfaellesbedste.dk/aktiviteter/det-faelles-bedste-aktiviteter-fra-nov-2019-til-juni-2021/  

 

De bedste hilsner 

Niels Aagaard, formand for Landsforeningen Det Fælles Bedste 

Du er altid velkommen til at kontakte os på +45 4018 9019 og mail niels@detfaellesbedste.dk  

Her er afslutningsvis en helt kort præsentation: 

Lidt baggrund 
Det Fælles Bedste har eksisteret siden 2012. Vi har arrangeret Stormøde på Samsø i 2014, Folketræf for et Bæredygtigt Danmark 

i Hvalsø 2016 og igen i Vejle 2018. Lavet samtalesaloner om klima i 2015. Folkeavis for et Bæredygtigt Danmark op til 

kommunalvalget i 2017 skrevet af 36 foreninger. 

Gennem disse og andre arrangementer og projekter har vi som forening etableret et bredt netværk til grønne og sociale 

foreninger, universiteter, forskere, tænketanke, økosamfund, kommuner, grønne virksomheder og landbrug over hele landet.  

 

Det Fælles Bedste arrangerer Folketræf, projekter, laver Folkeaviser med løsninger på klimakrisen, skaber netværk, arrangerer 

klimakonferencer, arbejder med Doughnutøkonomi, laver aktioner, Borgerforslag, udarbejder analyser, indgår i 

forskningsprojekter og skaber fællesskaber mellem grønne kræfter. Vi arbejder for samspil mellem alle grønne kræfter på tværs 

af civilsamfund, offentlig og privat sektor omkring ’det fælles bedste’.  

Du kan læse mere om Det Fælles Bedste her https://detfaellesbedste.dk  

 

 

https://detfaellesbedste.dk/
https://detfaellesbedste.dk/aktiviteter/det-faelles-bedste-aktiviteter-fra-nov-2019-til-juni-2021/
mailto:niels@detfaellesbedste.dk
https://detfaellesbedste.dk/

