
1 
 

Overblik over Det Fælles Bedstes aktiviteter     

 
Aktiviteter i 2022, et udpluk 

 

1. Havneudvidelsen i Aarhus – en debat om fremtiden og Infrastrukturreformen 

 
Aarhus Havn vil udvide sin havn i et gigantisk projekt, der for altid vil ændre byen. Målet er at tiltrække flere containerskibe med 
varer, øge handel og forbrug, øge lastbiltrafikken til og fra E45 og kunne udbygge byens industri og højhus-øer ud i bugten med 
et areal der svarer til 240 fodboldbaner eller 1 million m2. Det er ”vækst”, som vi kender det fra 70’erne. Hensynsløs over for 
byens kvaliteter, dens rekreative åndehuller og Aarhus’ dna: nærheden til skov og strand. Udvidelsen er så voldsom, at den vil få 
enorme konsekvenser for byen, bugten, klimaet og havmiljøet. Skabe mere sort industrihavn, mere sort trafik og højhusby: I sig 
selv vil projektet medføre, at Aarhus må opgive sine klimamål. 
Men tiden er kommet til en anden form for vækst – vækst i livskvalitet, natur, fællesskaber, grøn omstilling og grønne jobs. 
    
Af Niels Aagaard, formand for Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste 
 
Det Fælles Bedste er gået sammen med Den Grønne Studenterbevægelse i Aarhus og Foreningen Beskyt Aarhusbugten for at 
standse havneudvidelsen. Med hjælp fra et større netværk af lokale fællesråd og ngo’er samt landsdækkende netværk af 
foreninger, tænketanke og eksperter har vi beskrevet projektets mange konsekvenser og været med til at skabe en reaktion fra 
borgerne: 
Den mest omfattende mediedebat, byen længe har set https://beskytaarhusbugten.nu/pressedaekning/ 
Borgermøder med ekspertoplæg fra hele landet og mange hundrede deltagende https://www.youtube.com/watch?v=53WL9szvujI  
Vi har lavet en hvidbog om konsekvenserne  https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/03/Havneudvidelsen_aarhus.pdf  

 

Der indkom 1730 unikke høringssvar; så mange at systemet brød sammen og høringsfristen måtte forlænges en uge. Nu har  

vi startet en underskriftsindsamling; foreløbig er der indsamlet flere tusind underskrifter (skrive gerne under her: 
https://beskytaarhusbugten.nu/stop/?fbclid=IwAR2ySaR5TdzVn49pzCbntHQA-TTIyXUOqHRjZsJu5MLpJ0loo_Zd45wpB7U ).  
Og det forlyder nu, at Tænketanken Geohav, som løbende har hjulpet os med at redegøre for konsekvenserne for havmiljø, har 

indgivet politianmeldelse mod COWI og Aarhus Havn for brug af forkerte tal for indhold af miljøgifte i slam, så nu er der oprettet 

en sag på det under "Særlig afdeling" af Østjysk Politi. Det vides endnu ikke, om der er rejst tiltale.  

 
 
Lørdag den 19. marts arrangerede vi fælles optog fra Rådhuspladsen til Tangkrogen, jf. billedet t.v. Kort forinden havde DFB 

sendt en række spørgsmål og fakta om havneudvidelsen til de politiske partier i Byrådet – det følger vi op på. 

   Og i Ridehuset onsdag den 30. marts 19-21 fortæller to repræsentanter for havnegruppen - Svend Erik Kristensen fmd. for 

Beskyt Aarhusbugten og Niels Aagaard fmd. for Det Fælles Bedste – om konsekvenser og Aarhus som grøn foregangsby. Der er 

plads til godt 400 tilhørere, se https://greenlightaarhus.com/aktivitet/beskyt-aarhus-stop-havneudvidelsen-aarhus-som-groen-foregangsby 

https://beskytaarhusbugten.nu/pressedaekning/?fbclid=IwAR32StNc4OQdV8BMmqhBSOw-_tZaYE9NMM5r9ZqYU4ud-G4O0xwG-1_KlG0
https://www.youtube.com/watch?v=53WL9szvujI&fbclid=IwAR20RSUTe6zO93A_piSZ34KYlzsgV5_ApGFRCqAKBQHpTQMX7bxp93fjsiw
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/03/Havneudvidelsen_aarhus.pdf
https://beskytaarhusbugten.nu/stop/?fbclid=IwAR2ySaR5TdzVn49pzCbntHQA-TTIyXUOqHRjZsJu5MLpJ0loo_Zd45wpB7U
https://greenlightaarhus.com/aktivitet/beskyt-aarhus-stop-havneudvidelsen-aarhus-som-groen-foregangsby
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Debatten bliver en debat om ”Aarhus som grøn foregangsby” 

Hvad der var tænkt som en let sag baseret på tykke VVM-rapporter og bilag, har vist sig at blive en smule sværere at få 
befolkningen med på. Borgerne protesterer. Store virksomheder som Salling og Arla siger fra og siger vi skal en anden vej.  
Gennem hørtingsprocessen blev det stadig tydeligere, at havneudvidelsen er et projekt fra en svunden tid og en svunden 
tankegang. Havneudvidelsen er tænkt ud fra den verden der var, i stedet for den verden, vi er nødt til at skabe. I dag ved vi at 
skal tage hensyn til biodiversitets- og klimakrisen i alt hvad vi gør. Vi skal begynde at gøre alting anderledes.  

Debatten drejer undervejs, udvikler sig og bliver til en debat om visioner for et stort bysamfund - Hvad er det for en by, vi gerne 
vil leve i? - Hvad er det for en fremtid og en verden, vi vil - ja, er nødt til - at skabe for os selv og vore børn?  

Skal vi planlægge fremtiden med gårsdagens løsninger, eller tage mod til os? 
Havneudvidelsen kommer til at handle om vores enorme forbrug – er det ok? Om vores produktion, industri og økonomi – 
hvordan gør vi den bæredygtig? Om fremtidens handel: Skal vi fortsat have vores varer fra Asien, måske ligefrem udbygge dette, 
eller skal vi satse på lokale varer?  
Det kommer til at handle om et havmiljø i Aarhus Bugt og Kattegat som er ved at dø – hvad gør vi? Kommer til at handle om 
kærligheden til den by der ér – til de smukke huse, byens rekreative åndehuller, steder for sejlads, løb, gåture og afslapning. Om 
byens nærhed til skov og strand; om hele stemningen og identitet af Aarhus. Og hvordan vi skaber livskvalitet. 
 
De store megakriser trænger sig ind i debatten: Er containerskibstransport overhovedet grøn, som havnen og borgmesteren 
påstår? Er global produktion overhovedet forenelig med bæredygtig produktion? Skal vi - og kan vi - vedblive at vækste 
traditionelt, eller kan vi og skal vi tænke nye former for vækst og innovation? Skal byen Aarhus være en grøn foregangsby - og i 

givet fald: hvad vil det sige?  
Fremtiden er oppe at vende: Business as usual er død. Fremtiden er grøn og klimavenlig. Men hvordan gør vi?  

En del af Infrastrukturreformen 

Havneudvidelsen er tænkt sammen med Marselis Tunnel, en underjordisk tunnel skal føre lastbilerne fra havnen ud til E45. 
Begge projekter er et led i regeringens Infrastrukturreform, som de næste 50 år skal sønderflette Danmark med broer som 
Kattegatforbindelsen, motorveje som den 3. Limfjordsforbindelse, Hærvejsmotorvejen, Amagermotorvejen, med lufthavne, 
havne, tunneller og kunstige øer som Lynetteholm.  
Samtlige af Infrastrukturreformens projekter er dybt klimaskadelige både i anlægsfasen og ved brugen, fordi de vil resultere i 
mere trafik, især personbiler, men også fly, (container)skibe, lastbiler. Det er projekter som ødelægger naturområder, 
biodiversitet og miljø og skaber fremtiden ud fra den verden der har været, i stedet for den verden vi er nødt til at skabe, hvis vi 
vil overleve.  

 

2. Vi vil arbejde for at samle modstanden mod Infrastrukturreform 

 
Arbejdet bliver en del af Det Fælles Bedstes arbejde for i de kommende år at samle borgergrupper der er ramt af 
Infrastrukturreformens projekter – Lynetteholm, Egholmmotorvejen, Amagermotorvej, Hærvejsmotorvejen, 
Kattegatforbindelsen, Havneudvidelsen osv. 
Vi vil forsøge sammen med disse grupper at formulere en alternativ bæredygtig udvikling som kan skabe fremtidens 
bæredygtige mobilitet på land og til havs, se https://detfaellesbedste.dk/loesninger/transport-loesninger/kan-vi-samles/  

Fakta  

 Anlægsfasen vil udlede 170.000 tons CO2. Heri har man ikke medregnet beton og stål.  
- Alene det betyder at Aarhus må opgive sit Klimamål om nuludledning i 2030. 

 Når anlægget tages i brug regner man med 1000 flere skibe årligt, heraf 400 containerskibe, der hver især 
udleder som en middelstor by med 60.000 indbyggere. På årbasis svarer det til 4 gange udledningerne fra den 
samlede danske befolkning. 

 Hertil kommer  
* flere krydstogtskibe, hvor hvert skib udleder som en by på 7-8000 indbyggere 
* 3800 årlige anløb af Molslinjen, hvis klimabelastning er velkendt 
* 50% stigning i godsmængder hvor hver enkelt varer indlejrer CO2 fra produktion og transport 
* 20% flere køretøjer heraf 2/3 tung lastbiltrafik det svarer til 2800 lastbiler i døgnet - alt sammen 
klimabelastende. 

 Man vil dumpe ca. 3 mio. m3 slam ud for kysterne. Det vil skabe havdød, ødelægge biodiversitet og havmiljø 
– lystfiskerne sagde det meget enkelt: ”Man sparker til et havmiljø, der allerede ligger ned”. Og støjen fra 
skibe og nedhamring af spuns til molerne vil skræmme marsvin og sæler væk. COWI regner i 
Miljøkonsekvensrapporten med at de formentlig vender tilbage efter anlægsfasens 30 år. Måske. 
 
 

 

https://detfaellesbedste.dk/loesninger/transport-loesninger/kan-vi-samles/
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3. ”Madens fremtid er vores fremtid”                                         

 
Det næste 1½-2 år sætter Det Fælles Bedste et særligt fokus på MAD, på fødevarernes produktion og -forbrug. Det gør vi fordi 
MADEN og den måde vi producerer og forbruger mad på har en helt enorm betydning for klima, biodiversitet, for social ulighed 
lokalt og på verdensplan. 
Vi kunne gøre tingene på måder der vil hjælpe klima og biodiversitet og samtidig skabe mere sundhed og lighed. Men vi ’vælger’ 
konsekvent at gøre det modsatte – vi fortsætter katastrofekursen.  
32 mio. svin og et kødmarked i frit fald. Mulden der forsvinder så hurtigt at der kun vil være 60 års høste tilbage globalt, hvis vi 
fortsætter. Fødevarerne der forgiftes, så børn tisser pesticider. Regnskovene der fældes, når kødproduktion kræver soja Osv. 
 
Men nu er det nu: Vi har løsningerne. De skal kendes, formidles og udbredes. Udfordres, testes og vidensbaseres. Accepteres og 
forbedres – og omsættes til virkelighed og handling. Det gælder fødevarer fra land og fra havet. 
 
Vi har udformet et større projekt om MAD, beregnet på at skabe konkrete handlinger og omstillinger. Det hedder ”Madens 
fremtid er vores fremtid”. Projektet består i fem dele, som vi har tænkt os at gennemføre i et tæt samspil med en række grønne 
foreninger, eksperter, forskere og organisationer på feltet. 

 

 
 
 

1. En undervisningsdel, sept. 2022 - marts 2023 – 12 undervisningsgange: De største udfordringer og de bedste 
løsninger med formulering af viden og konkrete politikker til relevante aktører. Vi har samlet de bedste på 
feltet til at undervise. Hver gang er 3½ time fra 16.30-20.00 
50-100 deltagere i undervisningen som kommer fra universiteter, civilsamfund, ngo’er, bosætninger, 
tænketanke, kommunalforvaltninger, erhvervsorganisationer, virksomheder, fødevareproducenter, 
landbrugsskoler etc. 

2. Et besøg i Omstillingsbyen Amsterdam, april 2023, for at erfare, hvordan de arbejder med omstillingen af 
fødevarer under en cirkulær økonomi der overholder de planetære grænser. Deltagere er 20-30 personer 
repræsenterende civilsamfund, privat og offentlig sektor, forskning samt politikere fra byråd og Folketing. 

3. Opstart af Omstillingsgrupper omkring madens værdikæder i Aarhus – marts 2023 og til december 2023. 
Grupperne formulerer konkrete forslag til bæredygtige omstillinger i madens værdikæder i lokalområdet 
Aarhus by/kommune/region – hvert forslag betyder mindre ressourceforbrug, mere klimavenlighed, mere 
genbrug, mere plantebaseret, nye grønne virksomheder med nye grønne jobs. 

4. Formulering af samlet, fælles drejebog for omstilling af fødevareproduktion og forbrug - Temadag februar 
2023 på Christiansborg for 8-10 grønne ngo'er/forskere etc. forberedt gennem 2022. 

5. Besøg hos Kate Raworth og DEAL-sekretariatet (Doughnut Economic Action Lab) i England februar 2023 for at 
få respons, råd, videns netværk af praktikere, samarbejdspartnere og få spredt erfaringer til C40 netværket af 
verdens storbyer. Planen er at lave en web-konference i London sammen med DEAL for at formidle 
erfaringerne til de mest aktive af verdens C40 byer, inspirere hinanden og skabe handlinger. 
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Det store billede: Danmarks og verdens fødevareproduktion og -forbrug har en voldsom negativ indflydelse på klima, natur, 
biodiversitet og truer inden for en overskuelig tidshorisont menneskehedens forsyning med mad og hele vores eksistens. Det vil 
skabe sult og krige, flygtningestrømme og fattigdom.  
   Behovet for at omstille er indlysende og mange virksomme ting kan gøres lokalt og nationalt af borgere, myndigheder og 
erhverv. Vores projekt har et primært fokus på mad fra Danmarks (og verdens) landbrug, men inddrager også føde fra havene.  
Vi har samlet en kreds af de mest kompetente og erfarne ngo’er og eksperter omkring dette.  
Du kan henvende dig om projektet til Niels Aagaard, 4018 9019 eller niels@detfaellesbedste.dk  
 
 

4. Naturmødet 2022 i Hirtshals – 19.-21. maj 

 
Det Fælles Bedste er blevet valgt til at stå for en debat om: Hvordan omstiller vi dansk landbrug og fødevareproduktion til at 
blive klima- og naturvenlig?  
Tid fredag d. 20. maj, kl.19-19:45 – sted: det foregår på scenen Life. 
 
Vi formulerer tre scenarier: Hvad forestiller organisationen Landbrug og Fødevarer sig skal være fremtidens bæredygtige 
produktion? Hvad forestiller Enhedslisten sig? Og hvad forestiller en ngo som Frie Bønder Levende Land sig? Herudfra debatterer 
vi og inddrager publikum på Naturmødet. Workshoppen faciliteres af Anders Lund Madsen. 
 
Repræsentanter for  

 Landbrug og Fødevarer: Lone Andersen formand for Familielandbruget og viceformand i Landbrug & Fødevarer,  
formand for Copas økologiarbejde, se https://lf.dk/  

 Frie Bønder Levende Land: formand Tonny Hansen, landmand, se https://friebonderlevendeland.com/   

 Enhedslisten: Rasmus Vestergaard, vikar i Folketinget som natur-, miljø og dyrevelfærdsordfører, landbrugskyndig, se 
https://www.information.dk/debat/2021/03/brug-ny-landbrugsreform-demokratiserer-adgangen-jord-danmark  

 
Målet med debatten er at skabe broer, overvinde barrierer/starte dialoger/vise nye veje til bæredygtighed ved at pege på 
konkrete handlingsmuligheder. Og føre løsningerne videre i fora, hvor centrale aktører hjælpes om at handle i fællesskab. 
 
Alle har noget på spil - forbrugerne for vi har brug for sunde fødevarer, rent vand, klimavenlighed, natur og biodiversitet. 
Landmænd har noget på spil, for det drejer sig om deres levebrød. Fødevareorganisationer og -virksomheder det samme. 
NGO'er har noget på spil, fordi landbruget spiller en afgørende rolle for mange ngo'er på området. Politikere skal stå på mål for 
klimapolitikker og landbrugsreformer, som er svære. Så: Vi skal finde løsninger. 
 
Aktualitet? Regeringens landbrugsreform fra foråret 2021 vakte stor debat, men bidrog ikke til løsning af klima- eller 
biodiversitetsproblematikkerne. Der tilbagestår mange utilfredse aktører, hvis frustrationer vi forsøger at adressere, se 
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/10/Nyhedsbrev_nr2_tillaeg_oktober_21-1.pdf  
 
Udmøntningsønske: En række foreninger på feltet arrangerer - med Det Fælles Bedste som facilitator - en temadag på 
Christiansborg, som skal ende med et fælles udspil med en drejebog for omstilling af landbrug og fødevarer. Temadagen 
forberedes gennem 2022 og finder sted februar 2023.  

 
 

 
 
 
 

mailto:niels@detfaellesbedste.dk
https://lf.dk/
https://friebonderlevendeland.com/
https://www.information.dk/debat/2021/03/brug-ny-landbrugsreform-demokratiserer-adgangen-jord-danmark
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/10/Nyhedsbrev_nr2_tillaeg_oktober_21-1.pdf
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5. Danmark synger for Klimaet – juni og sept. 2022 

 
Vi arrangerer ”Aarhus synger for Klimaet” i Aarhus lørdag den 18. juni 14-16 i Stakladen / Studenterhus Aarhus og  
”København synger for Klimaet” i Vartov sept. 2022. Det skal gerne blive til ”Danmark synger…”, hvor arrangementerne spredes 
til hele landet og kommer til at foregå mange steder. Tanken er at samle kulturlivet i bred forstand omkring klimakampen. 
 
Hvert arrangement består af fx fortællinger, digte, taler, orkestre, sang og kor, events, teater, billeder – og fællessang. Vi synger 
for klimaet for at gøre opmærksom på de voldsomme problemer. Arrangementerne formes, så de giver håb, fortæller om 
løsninger og handlinger og inspirerer til fællesskaber, der handler på klimakrisen.  
 
Det handler om folkeoplysning. Om at tage demokratiet på ordet, skabe empowerment og handlende fællesskaber.  
Det handler om et nyt mindset, hvor vi gentænker vores hverdagskultur og livsformer, og indretter os med en livsstil, der 
konsekvent respekterer naturen. Prioriterer livskvalitet, social bæredygtighed og fællesskaber frem for ting.  
 
Det handler det om at bringe kunst og kultur ind i klimakampen, gøre den levende, tale til hjerter og følelser, gøre den konkret. 
Målet er at skabe en folkelig debat om fremtidens bæredygtige kulturværdier og bane vej for omstillinger lokalt. 

 
Det første arrangement var i Aarhus 3. nov. 2021, men forsøger at udbrede det til hele landet. Til forsamlingshuse, koncertsale, 
parker, højskoler, alle steder, hvor mange kan mødes og synge sammen for klimaet, for vi tror, det er en god måde at sætte 
fokus på klimaet og skabe en fælles bevidsthed om, hvor meget det haster. 
 

 
 
 

 

 

Det Fælles Bedste aktiviteterne i 2021, et udpluk 

 

Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark    

Folkeavisen for et Bæredygtigt Danmark udkom september 2021 med løsninger og handlingsforslag ift. klima- og 

biodiversitetskrisen inden for 10 centrale sektorer, skrevet af 82 personer fra 60 organisationer – ngo’er, ildsjæle, bæredygtige 

bosætninger, tænketanke, fagforbund, bæredygtige landbrug og virksomheder, universiteter samt de kommuner er gået forrest 

med handlinger.  

 

Avisen er udsendt virtuelt og fysisk til en lang række af de vigtigste aktører i omstillingsbevægelsen, bl.a. 550 grønne foreninger, 

Folketingets ordførere, Fagbevægelsen, universiteter, højskoler, forskernetværk, bæredygtige bosætninger, økosamfund, 

grønne tænketanke, relevante kommunalforvaltninger og samtlige Byråd. Anvendt på en række konferencer og på Folkemøder.  

Sang kan noget særligt 

 
Alsang under anden verdenskrig var et oprør mod nazismen. Fælles sang blev 
noget der knyttede protesterne og befolkningen sammen; en stærk formidler 
af budskaber om modstanden og håbet om en bedre fremtid. 
      Så brutal nazismen end var, så bliver dog klimakrisen værre. Den kommer 
til at rive vores livsgrundlag væk under os, så alle skåltaler forstummer. 
      Derfor gentager vi Alsangstraditionen. Og kombinerer den med poesi, 
fortællinger og taler. Vi inviterer kulturen i al sin brogede mangfoldighed til at 
spille en langt større og vigtigere rolle i klimakampen.  
      Det blander vi med folkeoplysning om den vigtigste viden og de vigtigste 
erfaringer fra klimakampen: Hvad er udfordringerne? Og hvordan kan vi 
handle – løsninger? Og blander det med fællesskab: At handle sammen. 

 
Vi henvender os til alle - unge, ældre, bekymrede, klimaaktivister, erhvervsliv 
– vi er alle i samme båd, og den er ved at synke. Hver event har varieret 
program, der spejler diversiteten i de medvirkende lokale organisationer. 
      Lokale borgere, foreninger og kulturliv involveres i planlægning af eventet 
og medvirker som optrædende eller publikum der synger med. Efter hvert 
event samles vi om at handle i fællesskaber for at skabe bæredygtighed 
gennem fælles handling, faciliteret af Det Fælles Bedste. 
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Det Fælles Bedste var initiativtager, redaktion og stod for avisens produktion og formidling. 

 

Avisen er et redskab til opbygningen af en bred borgerbevægelse, der selv starter omstillingen i praksis. Den var et oplæg til 

kommunalvalget 16. november 2021 og bliver oplæg til det kommende Folketingsvalg.  

Den findes på vores hjemmeside  https://detfaellesbedste.dk/ og direkte https://detfaellesbedste.dk/wp-

content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf  

 

 

 

Doughnutkonferencen 8. september 2021 - Aarhus som Doughnut By   

Den 8. sept. 2021 afholdt Det Fælles Bedste og 4 andre ngo’er Doughnutkonferencen i Aarhus. Kate Raworth, der skabte 

Doughnutøkonomien holdt oplæg suppleret af Rob Shorter fra DEAL (Doughnut Economics Action Lab), som implementerer 

Doughnutøkonomi i netværket af 20 storbyer, samt viceborgmester Marieke Van Doorninck fra Amsterdam, som er gået forrest i 

implementeringen af Doughnut-modellen.  

Godt 100 deltog fysisk i konferencen på Remisen i Godsbanen, som blev fulgt af flere hundrede på nettet.  Konferencen var 

forberedt gennem et år, og foregik i samarbejde med Aarhus Omstiller kommunalforvaltning. Der deltog politiske 

repræsentanter for 6 af Byrådets politiske partier, som kommenterede og supplerede oplæggene om Doughnut. Vi arbejder 

videre med partierne for at skabe ”Aarhus som Doughnut By”. 

Baggrunden for konferencen er at den traditionelle vækstøkonomi er blevet en åbenlys trussel mod planeten. 

Doughnutøkonomi er en model for fremtidens produktion og forbrug, en omstillingsstrategi til en økonomi, der tager hensyn til 

mennesker og natur ved konsekvent at overholde de planetære grænser og FN’s verdensmål.  

 

Konferencen med oplæg er lagt på YouTube https://www.youtube.com/channel/UCTmCfqnz-5Ygr-5RA87008Q  

 

 
   

”Aarhus synger for Klimaet” - i Langenæs Kirke, lørdag den 13. november kl. 14-17     
Det Fælles Bedste arbejder for at engagere og involvere kulturen i bred forstand i klimaarbejdet. Samtidig vil vi selvsagt gerne 

udbrede klimabudskaberne bredt. Derfor afholder vi lørdag den 13. november kl. 14-17 arrangementet "Aarhus synger for 

klimaet" i Langenæs Kirke, Aarhus. 

Jesper Theilgaard fortalte om klimakrisen. Steen Møller gav løsninger. Signe Fløe fra grønne studenter fortalte om klimaangst og 

håb gennem handlende fællesskaber. Plus Brandbjerg Højskoles kor, 3 af Danmarks bedste fortællere, kirkens præst der fortalte 

om Grundtvig og samfundsinnovation og musikere der optrådte. Det hele suppleret af fællessang hvor medvirkende og de 

fremmødte i fællesskab sang for klimaet akkompagneret af ’Klimaorkestret’. 

Det var en start. Vi vil synge for klimaet mange steder i landet. Bringer musik sammen med digte, fortællinger, teater, events. 

https://detfaellesbedste.dk/
https://detfaellesbedste.dk/
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCTmCfqnz-5Ygr-5RA87008Q
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Vi begynder i Aarhus og udbreder ideen til hele landet. Næste gang: Stakladen i Aarhus 18. juni, dernæst Vartov i København i 

september.  

For sangen kan noget særligt, skabe en følelse af håb og tro på fælles løsninger i stedet for afmagt og frygt. 

Arrangementet er lagt på Det Fælles Bedstes YouTube https://www.youtube.com/channel/UCTmCfqnz-5Ygr-5RA87008Q      

   

WEBINAR 25. MAJ OM ”Fremtidens bæredygtige Trafik ” 
Den 25. maj 2021 afholdt Det Fælles Bedste sammen med 8 andre grønne foreninger et landsdækkende webinar om 

”Fremtidens bæredygtige Trafik”.  Webinaret var starten på at formulere ”Borgernes drejebog for en bæredygtig trafik".   

Webinaret formulerede starten på en konkret national og konsekvent bæredygtig plan for den samlede mobilitet i Danmark.  

Ingeniørforeningen, IDA, havde tre repræsentanter med som havde formuleret hovedindholdet af, hvad der kunne være en 

sådan plan. Den var diskuteret i IDA og Broen til Fremtiden, dvs. 28 fagforbund der samarbejder om klimaindsats og grøn 

omstilling. Oplægget blev suppleret af oplæg fra Otto Anker Nielsen fra DTU og debatteret ved et spørgepanel bestående af 

repræsentanter for CONCITO, Rådet for Bæredygtig Transport og Borgerbevægelsen.dk. 

I dag udgør transport 30% af den samlede CO2 udledning med bilismen som altdominerende faktor. I byer som Aarhus er det 

50%.  Regeringens Infrastrukturreform vil yderligere forstærke den klimaskadelige påvirkning. 

Vi fortsætter arbejdet ved at arrangere ”Transportens Folkemøde”, hvor vi i fællesskab formulerer en ”National Transportplan”, 

en fælles drejebog for fremtidens bæredygtige mobilitet, der efterfølgende gøres til genstand for en bredere demokratisk 

debat.   

Oplæg og debat fra webinaret finder du på vores YouTube kanal ”, se https://www.youtube.com/watch?v=Ott3VENGXAQ  

 

 

Bæredygtigt Djursland   

Gennem 2 år har Det Fælles Bedste deltaget i arbejdet med at skabe mere bæredygtighed og omstilling på Djursland i en gruppe 

der går på tværs af business, ngo’er og civilsamfund med en tæt kontakt til de to kommuner.  

Vi er startet med tre temaer: Byggeri & Bosætning. Fødevarer & Landbrug. Havet & det Maritime.  For hvert tema arrangeres 3 

konferencer med henholdsvis: Viden, Praksis, Involvering af brugere og borgere. Målet er at bane vej for grønt iværksætteri og 

grøn jobskabelse på Djursland, gøre Djursland til frontløber i den grønne omstilling som et grønt, innovativt iværksættersted, 

med tilflyttende yngre familier, der bosætter sig bæredygtigt, bl.a. i grønne fællesskaber. 

På et større møde for Djurslands borgere nedsatte vi en arbejdsgruppe, som forbereder første tema med en konference for 

beslutningstagerne (pensionsselskaber, banker, kreditforeninger, kommunaldirektører, planlæggere, erhvervsledere) i august 

med deltagelse af boligminister Kåre Dybvad. Gruppen har deltagelse af bæredygtige byggefirmaer, Business Djursland, ngo’er 

og politikere. 

Det Fælles Bedste deltager samtidig i en ’ekspertgruppe’ nedsat af Syddjurs kommune om fremtidens bæredygtige bosætninger 

og indgår i Syddjurs Kommunes inspirationstur til bosætninger på Djursland den 25. feb. for et stærkt netværk af aktører. 

Samlet er det en start på at omstille til fremtidens klimavenlige Doughnutøkonomi på Djursland. For vi skal have erhvervslivet 

med, hvis omstillingen skal lykkes og vi skal skabe grønne jobs. Processen 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.  

 

”Omvendte Vælgermøder” – optakt til det vigtigste klimakommunalvalg nogensinde   

Onsdag den 3. november 2021 afholdt Klimagruppen i Det Fælles Bedste "Omvendt Vælgermøde" i MS' Cafe, Mejlgade 53, i 

Aarhus.    

Ideen er, at det er borgerne i form af NGO'er, som laver valgoplæggene. Vi fortalte politikerne, hvilken klimapolitik vi 

mener, det kommende Byråd bør føre. 7 ngo'er holdt oplæg, hver med korte, konkrete og målrettede bud på de 

kommende 4 års Byrådspolitik.  

Politikere og byrådskandidater fra 7 partier sad i et panel, der svarede på og kommenterede disse oplæg.  Efter 

politikernes kommentarer fulgte dialog mellem panelet af ngo’er, politikere og salens 70 fremmødte borgere. 

https://www.youtube.com/channel/UCTmCfqnz-5Ygr-5RA87008Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ott3VENGXAQ
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Arrangementet blev streamet og formidlet af TV2Østjylland. 

NGO’ernes oplæg her https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/11/Omvendt_vaelgermoede_ngo.pdf  

 

På Det Fælles Bedstes hjemmeside https://detfaellesbedste.dk/ blev lagt materialer til kommunalvalgkampen:  

En Alternativ klimaplan for en typisk kommune. Portræt af en typisk kommune ift. planetens grænser, resume heraf. 

Folkeavisen med forslag til, hvad kommunerne kan gøre inden for 10 sektorer. Beskrivelse af Doughnutøkonomi til 

brug i kommunerne samt en ”Vision for et grønt Aarhus!"    

    

Der er meget andet vi gerne ville fortælle 
Du kan læse mere om os på hjemmesiden https://detfaellesbedste.dk/ . Der står bl.a. 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 her 
https://detfaellesbedste.dk/aktiviteter/det-faelles-bedste-aktiviteter-fra-nov-2019-til-juni-2021/    
Du kan blive medlem her https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/  tilmelde dig vores nyhedsbrev her 
https://detfaellesbedste.dk/kategori/nyheder/. 
 

 

Lidt baggrund   

Det Fælles Bedste har eksisteret siden 2012. Sammen med 4 andre ngo’er og Økologisk Samsø arrangerede vi først Stormøde på 

Samsø i 2014, dernæst Klimasamtaler i Danmark i 2015. Med 7 andre grønne foreninger lavede vi Folketræf for et Bæredygtigt 

Danmark i Hvalsø 2016 og igen i Vejle 2018, hvor der deltog 125 grønne foreninger. Op til kommunalvalget i 2017 lavede vi 

Folkeavis for et Bæredygtigt Danmark skrevet af 36 foreninger på grundlag af et større fælles møde mellem de grønne ngo’er på 

Christansborg. Den seneste version af Folkeavisen er som nævnt skrevet af 60 organisationer.   

 

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

foreninger, universiteter, forskere, tænketanke, bæredygtige lokalsamfund og økosamfund, kommuner, grønne virksomheder og 

landbrug over hele landet.      

Det Fælles Bedste er starten på en borgerbevægelse for omstilling til et Danmark der er bæredygtigt - socialt, økonomisk og 

økologisk. 

Vi arrangerer Folketræf eller -møder, udvikler projekter, laver Folkeaviser med løsninger på klimakrisen, skaber netværk, 

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

forskningsprojekter, deltager i udviklingen af omstillingsinitiativer sammen med erhvervsorganisationer, virksomheder, 

fagforeninger, kommuner og ngo’er i lokalområder 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’. Forsøger at undgå fjendebilleder for i stedet at skabe dialog og udvikling. I vores arbejde forsøger vi bestandig at undgå 

enhver form for greenwashing, som er blevet den store fare for reel handling.  

 

Forsøger altid at holde fokus på opgaven: Et bæredygtigt samfund i balance med naturen, med mennesker der trives. Vel 

vidende, at der ikke findes halve løsninger i forhold til klima og miljø: Enten gør vi det rigtige målt ved samtlige CO2 udledninger 

i livscyklus, målt på alle arter og målt på alle former for natur og miljø globalt – eller også forværrer vi kriser, som i forvejen er 

katastrofale og inden for forbavsende få år vil sætte dagsordenen for alt liv og alles fremtid. 

 

Vi søger bestandigt samarbejdet mellem de mange grønne kræfter og foreninger, for sammen kan vi meget mere. Ja, kun sådan 

har vi overhovedet en chance. 

 

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

   

De bedste hilsner  
Niels Aagaard 

Formand for  

Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste  

T +45 4018 9019 

M niels@detfaellesbedste.dk 

W https://detfaellesbedste.dk/ 
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