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IPCC UDKOM MED TREDJE RAPPORT I GÅR, 4. APRIL 2022 

Rapporten fastslår situationens alvor og peger på nødvendige løsninger  

 

Af Niels Aagaard, formand for Det Fælles bedste 

Hvis vi fortsætter med at udlede som nu, så vil det globale CO2 budget vil være opbrugt inden 2030. CO2 budgettet er det som 

fortæller, hvor meget verden endnu kan udlede før vi overskrider 1,5 graders opvarmning. Herefter kan vi ikke tillade os at 

udlede så meget som ét gram CO2, hvis vi skal holde os inden for de 1,5 grader. Dvs. stop for enhver CO2-udledende aktivitet: 

bil, tv, fly, mad, byggeri – alt. 

1,5 graders målet er afgørende, for det er den grænse der fortæller os, hvornår vi (for alvor) begynder at overskride verdens 15 

Tipping Points. Når det sker, vil de store økosystemer der holder kloden i balance bryde sammen og accelererer klimakrisen. 

Indlandsisen vil smelte, hvorefter jorden under vil optage mere solenergi, så processen går endnu hurtigere. Smeltevandet 

herfra vil standse den varme Golfstrøm, der i dag giver liv til Europa. Og sådan videre i kaskader af sammenbrud og 

konsekvenser. 

IPCC’s svar er, at vi som verdenssamfund har 3 år – tre! – til at knække kurven over de globale udledninger, hvis vi skal holde os 

inden for 1,5 grader. Og at vi herefter skal lykkes at reducere CO2-udledningerne med 43% inden 2030. Metan, der især kommer 

fra landbrugets kødproduktion, skal være reduceret med 1/3 til 2030. 

 - På otte år. I tiåret 2010-2019 steg udledningerne med 12 %.  

 

IPCC siger med andre ord, at vi skal ændre kursen 100% - gennemføre en massiv omstilling af alt. ”Det er nu eller aldrig” siger en 

af IPCC’s formænd Jim Skea og tilføjer det vigtige: ”Uden øjeblikkelige og dybe reduktioner på tværs af alle sektorer er det 

umuligt”. 

Det angår alle sektorer, ikke kun energi. Og lidt vindmøller klarer ikke sagerne. Vi skal omstille landbruget, der står for 1/3 af 

CO2. Industrien, transport, byggeri, privat forbrug, offentligt forbrug osv. – alt skal vi gøre på nye måder. Og ”vi” er ”os” - 

Borgerne. Sammen med fremtidens grønne virksomheder. Og hjulpet af stat og kommuner. 

”JEG TROR IKKE, AT NOGEN HAR INDSET, HVAD VI SER IND I” (Sebastian Mernild) 

IPCC’s krav er en ren umulighed hvis vi fortsætter den nuværende kurs af pseudo-reduktioner og den store vildtvoksende 

greenwashing industri, der er vokset op. 

Op til COP26 sagde verdens klimaforskere, at verdens temperatur vil stige 3 grader til 2100, selvsagt med store regionale 

forskelle. I Danmark er temperaturen fx allerede steget med 1,4 grad og vi vil nå 5 grader år 2100, i vintermånederne over 6 

grader fortalte den danske deltager i IPCC-panelet Sebastian Mernild i et interview med Politiken 22. aug. 2021. ”Jeg tror ikke, at 
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nogen har indset, hvad vi ser ind i” konkluderer han.  

 

Danske byer vil blive hedeøer om sommeren, som er umådelig svære at bo i. Det vil regne 20% mere om vinteren. Vi får 

ekstremt vejr med orkaner, skybrud afløst af tørke. Vand vil stå på markerne og forhindre landbrug. Containerskibssejlads vil 

være uhyre vanskelig. 

Store områder af verden vil blive ubeboelige, når Afrika ikke kan opdyrkes pga. brande, hede, tørke eller krige om mad. Eller når 

de 2 milliarder mennesker, der er afhængig af Himalaya bjergkædens vandforsyning, står med skiftevis oversvømmelse og tørke. 

Resultatet bliver flygtningestrømme, hvis omfang ikke er set før. Sidste IPCC rapport 2 fra 28. feb. i år fortalte os, at mellem 3,3 

og 3,6 mia. mennesker allerede er sårbare og udsat for klimaforandringer. Der vil blive krig om mad, energi og vand.  

48% af jordens befolkning er udsat for livsfarlig varme allerede ved 1,6 grader C, sagde IPCC i samme rapport. Og forleden kunne 

IEA fortælle, at 2021 satte en ny rekord i CO2-udledninger – aldrig før har verden udledt mere, jf. Politiken 10. marts. 

”Hvis corona og Ukraine-krigen viser noget, så er det, at politikerne har et fantastisk stort råderum, hvis de tager problemerne 

alvorligt”, sagde John Nordbo til Politiken 10. marts i år. Men det kræver, at vi som befolkning skaber en magt til at presse dem.  

Og det skal ske snart. For som Sebastian Mernild sagde sammesteds: ”Er der noget vi ikke har, når vi taler om klimaforandringer, 

så er det tid.” 

Vi har allerede alle løsningerne, siger IPCC i sin nye rapport. Og ngo’erne er enige i det, se fx Folkeavisen for et Bæredygtigt 

Danmark med løsninger og handlinger inden for 10 sektorer skrevet af 60 organisationer https://detfaellesbedste.dk/wp-

content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf . Opgaven er at bringe dem i spil. 

 

HVAD GØR VI? 

Vi er nødt til at lave en stærk og bred bevægelse af borgere – en BORGERBEVÆGELSE ganske enkelt – af mennesker og 

organisationer, der har forstået alvoren og vil handle. Vi kan ikke tillade os at overlade omstillingen til politikerne. 

Politikerne er indtil videre fuldstændig styret af magthensyn, ikke klimahensyn. Primært af hensynet til magtfulde kræfter i 

erhvervslivet. Og her ønsker man - indtil videre - traditionel kortsigtet vækst og business as usual. Det med klima må vente. 

 

Dansk erhvervsliv vil stadigvæk fossil industri – især gas, men også gerne kul og olie. Flere biler og motorveje. Landbrug med 

kødproduktion. Finanssektor uden regulering. Man vil neoliberalismen med en stat, hvis primære opgave er at facilitere 

erhvervslivet, en moderne form for Minimalstat. Også selvom stadig flere indser at det på langt sigt bliver ’highway to hell’. Af 

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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samme grund får man fx ikke dansk landbrug til at lave en vision, hvor de forlænger det nuværende landbrug frem til 2040, for 

så bliver katastroferne ganske enkelt for iøjnefaldende. Dagens erhvervsliv er old school, så det gør noget. 

Endnu er det sådan. Men der er en kile af grønne strateger og ildsjæle på vej med fremtidens grønne virksomheder. 

En borgerbevægelse kan understøtte fremvæksten af disse nye micro-virksomheder, vi kan selv igangsætte lokale produktioner 

af dét, vi skal bruge. En doughnutøkonomi, som vokser op nedefra. Lidt i stil med Grobund og andre nystartede initiativer.  

Parallelt kan vi begynde at samle alle de borgergrupper, der er imod Danmarkshistoriens mest vanvittige samling af 

klimaskadelige projekter: Infrastrukturreformen. Alle de borgere der har rejst sig i protest mod Lynetteholm, mod 

Kattegatforbindelsen, den 3. Limfjordsforbindelse, mod Havneudvidelsen i Aarhus osv. 

 

Vi kan kræve, at der oprettes Ægte Borgerting – dvs. en langt mere magtfuld form for Klimaborgerting – både nationalt og lokalt, 

hvor borgerne i langt højere grad styrer. Og hvis ikke politikerne vil være med, så opretter vi dem selv. Disse ’ting’ kan formulere 

de store, nødvendige reformforslag, og de kan gives magt, i modsætning til det nuværende Klimaborgerting. Gennem sådanne 

organer og borgersamlinger opbygger vi demokratiet på ny. 

Det kommer til at svare til den tid i Danmarkshistorien, hvor borgerskabet skabte det moderne demokrati, hvor adel og konge 

blev sat uden for døren. Borgerne fik indflydelse, og demokratiet groede frem, så stadig større grupper blev hørt. Nu står vi et 

tilsvarende sted i historien. Og nødvendigheden er indlysende, for ligesom den gamle klasse af godsejere og adel var en hindring 

for al fremskridt, sådan er i dag de store gamle museumsagtige partier der gemmer sig bag gamle partiprogrammer og bag dem 

det store fossile erhvervsliv med deres absurde tro på traditionel vækst, i dag en hindring for en bæredygtig fremtid, og dermed 

for livet. 

Vi står ved at Vendepunkt i historien – vil vi acceptere udryddelse, eller vil vi handle? Derfor kan vi meget passende støtte 

Extinction Rebellions initiativ 6.-13. maj af samme navn. Her sættes spot på beslutningstagerne – dem på Christiansborg og dem 

på Børsen – ved at blokere al trafik over broerne ind til Slotsholmen.  I disse dage, frem til da, cykler borgere rundt i Danmark for 

at hente støtte til arrangementet, se https://fb.me/e/2d7kPj7G6 . 

Vi kan starte bæredygtige mobile højskoler med den oprindelige tanke: At uddanne os til kompetente demokratiske borgere, 

der handler med ansvar for helheden. Lidt a la den nye Højskole på Gurndbund. Og vi kan starte andelsbevægelser og 

kooperativer a la Andelsgaarde og de opvoksende kooperativer rundt i landet. 

https://fb.me/e/2d7kPj7G6
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Sådan kan vi gennem mange små skridt opbygge en borgerbevægelse og hermed en samling af alle de grønne kræfter, hvor alle 

ngo’er, borgergrupper m.v. støtter hinanden fuldt og efter bedste evne.  

 

Det kan vi supplere med borgergruppers omstillinger i praksis. Med landsbyer og bykvarterer, der indretter sig med samkørsel, 

lokal madproduktion, lokale VE-anlæg, huse i ”absolut bæredygtighedsklasse”, med grøn livsstil, plantebaseret mad osv. Og med 

iværksættelse af doughnutøkonomier og nye, helt igennem bæredygtige produktioner af de ting vi har brug for.  

Én ting vi som borgere og virksomheder især skal gøre os umage med, er at standse ”Greenwashing”.  

GREENWASHING – DER SMØRES SÅ VÆLDIG TYKT PÅ  

Greenwashing er blevet en industri. Alle er ”grønne” - 98% uden at være det. Dem der er bedst til at gøre noget, der ikke 

forstyrrer noget eller nogen, og reelt kun flytter uendelig lidt ift. klima, de får flest penge. De tænketanke, konsulenthuse etc. 

som kan sige og sælge noget, der lyder både klogt og grønt, helst baseret på masser af analyser og tal, uden at træde det store 

erhvervsliv over dets strategiske tæer, de får millioner.  

Det kunne være at sælge fremtidens PtX-teknologi, eller CO2-fangst direkte fra kraftværkernes biomasseafbrænding 

(=afbrænding af skove), måske kommende A-kraftværker, eller millioner af nye el-biler, køer der prutter mindre metan, eller 

landbrug der gemmer biokul i jorden og skaffer biogas fra resterne efter vores klimakatastrofale kødproduktion – ”Biogas er jo 

grønt”, som SF’s leder Pia Olsen Dyhr sagde forleden i TV. Bestemt ja, på samme måde som grøn beton, grønne motorveje, 

grønne betonhøjhuse, emissionsfrie containerskibe osv.  

Kort sagt: alle, som erhvervslivets magtcentre med Mærsk i spidsen ønsker at lytte til -  thi de skal gives rigelig med ressourcer.  

”Net Zero Path Ways” hed en stor konference forleden. Det første ord ”Net” betyder at det er ok at kalde sig ”bæredygtig” ved 

som kompensation for sine udledninger at købe fx andele af palmeolieplantager eller vindmølleranlæg. Det skal så kompensere 

for at flyve, bruge olie osv. Grønvaskningen starter allerede i første ord.   

Den store CO2-hvidvaskning: Det samme sker i vores måde at beregne vores CO2 aftryk på: Biomasse regnes slet ikke med i 

Danmarks CO2-regnskab, selvom 2/3 af vores kraftværker producerer el og varme ved at fælde global skov og afbrænde det, 

som var det en kæmpepejs. 

Udenrigs fly tælles ikke med. International skibstransport og international lastbiltransport ej heller. Import af varer produceret i 

Kina (alt udland) regnes ikke med. Disse ting tilsammen svarer til 2/3 af Danmarks CO2 aftryk, som altså ikke medregnes.  

Så når Danmark det sidste ti år har omstillet fra kul til afbrænding af skov, så bliver vi meget, meget mere bæredygtige på 

papiret. Det samme sker, når vi lader Kina om at producere varerne til vores overforbrug – så er det Kina, der skal medtælle 

CO2-udledningerne, ikke Danmark. Containertransport er virkelig grøn – det tæller ikke engang med i CO2-statistikken; 

Danmarks Statistik har simpelthen ingen tal for dets udledninger. Så bliver det ikke meget grønnere – nul CO2. 

 

Men faktisk finder 1/7 af klimaudslippet fra danskernes forbrug sted i Kina (Politiken 10. marts 2022). Og faktisk står 

containerskibstrafikken for 5% af verdens globale CO2-udledninger, jf. Hvidbogen https://detfaellesbedste.dk/wp-

content/uploads/2022/03/Havneudvidelsen_aarhus.pdf . Og 2/3 af vores såkaldte ”vedvarende energi” kommer fra biomasse. 

Vi sletter dem – pist, så er de væk. Kommende generationer finder nok på noget. 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/03/Havneudvidelsen_aarhus.pdf
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/03/Havneudvidelsen_aarhus.pdf
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OMSTILLING AF ALLE VORES SEKTORER  

Vi skal omstille alle vigtige sektorer som transport, landbrug, byggeri, forbrug, energi og opbygge biodiversitet.  

Se de mange udbyggede løsninger og handlinger i Folkeavisen for 10 centrale sektorer i Danmark, 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf 

Det er ikke helt så svært som det lyder, og borgerne kan selv gøre rigtig meget på kort tid. Meget handler om at ændre vores 

adfærd. Men det er desværre nærmest det sidste, politikerne tænker på. De vil hellere håbe på alskens fremtidige smarte 

teknologier. Ændre vaner, du må være crazy! 

TRANSPORTEN står for 29% af al CO2 i DK. Krigen i Ukrainer fik IEA til at anbefale dét, som grønne ngo’er har sagt i årevis: Vi skal 

ændre transportvaner - Køre sammen, køre mindre (vi kører mest i vores fritid), indføre bilfrie søndage, skrue ned for farten, 

arbejde hjemme, cykle, bruge kollektiv transport og sætte prisen ned på samme, tag toget frem for flyet og stands flyvning 

bortset fra livsnødvendige flyvninger. Sådan vil vi kunne formindske CO2-aftrykket med det meste af 70%, jf. bl.a. IDA’s 

beregninger fra 2020. 

ENERGIEN – Alle ved, at vi skal udfase den fossile energi. Men den finansielle strøm af penge går i øjeblikket langt mere til fossil 

energi end til vedvarende energi, så pengestrømmen til VE ligger tre-seks gange under behovet. Hvis man i verden fjernede 

statsstøtten til fossile brændsler, ville det ifølge rapporten i sig selv føre til en reduktion på 10 procent af udledningerne i 

2030, jf. DR https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/qa-ipcc?fbclid=IwAR2uJaBmU4A4jltpB6XzEszBFNgDbXu32CM-

dolo9VeiPEs8L_yKAocGMUQ  

Stater, banker, virksomheder støtter olie, kul og gas, som står for 80% af den globale energi. Stadigvæk - i 2022! Men 

fossilindustrien var som bekendt også den største delegation ved verdens COP26 sidste år – større end noget enkeltland. De er 

en voldsom magtfaktor. 

 
 

Priserne er faldet på sol og vind, så kraftigt at de er blevet konkurrencedygtige. Men den danske regering lægger nu afgifter på 

solanlæg, så de typisk bliver 20% dyrere, hvorved nye anlæg opgives, jf Politiken 5. april 2022. Det risikerer at gå ud over 

solcelleparker til planlagte 60 milliarder, som ellers vil være en ni-dobling af nuværende kapacitet. Danmark bliver Europas 

dyreste land at opsætte solceller i (Politiken 4.4.22) - Har nogen olie-gas-folk hvisket regeringen noget i øret? 

Det franske oliefirma TOTAL starter en ny produktion af gas og olie op i Nordsøen, og man taler om at starte Hejre-feltet op igen. 

Det kan dreje sig om 25% af al olie og gas i Nordsøen, ifølge Energistyrelsen. Man er meget ”optimistisk” hedder det. 

Men…..skader det ikke klimaet? Jo, det er vistnok præcis sådan, det er. 

 

Sådan får krigen i Ukraine - og det forståelige ønske om at standse afhængigheden af russisk gas og olie - regering, virksomheder 

og medier til fuldstændig at glemme, at man jo skulle udfase fossile brændstoffer - i bar glæde over ny fossile produktion.  Man 

taler med begejstring om at Baltic Pipe – rørledningen der udelukkende skulle forsyne Polen med fossilgas fra norske felter 

tværs henover Danmark – nu også skal forsyne danske hjem. Og man taler om at bruge meget mere LNG, dvs. flydende fossilgas, 

som sejles ind fra fx USA, Norge og Qatar. Noget af det fra fracking gas. I øjeblikket drives hvert tredje kraftvarmeværk i DK af 

gas og der er 400.000 private gasfyr. 

Ingen regering tænker tilsyneladende ikke på at ændre forbrugsvaner, andet end når EU’s Frans Timmerman siger, at det kan 

blive nødvendigt at skrue én grad ned for radiatoren i de tyske stuer.  

Men hvis vi mindsker forbrugsvanerne, mindsker vi CO2 fra al skibstransport. Det samme sker når vi omlægger 

transportvanerne. Eller omlægger tøjvaner, spisevaner osv. 

Herudover kunne vi selvfølgelig sætte turbo på udbygningen af vind og solkraft, luftpumper, jordvarme, geotermi, havenergi. VE 

står p.t. for 12% af dansk energi, og det er nærmest gået helt i stå for regeringen. Vi kan sætte turbo på udbygningen. Af 

solanlæg og solcelleparker, ikke mindst på husfacader og -tage i byerne. Vi kan udbygge landvindmøllerne. Og indrette 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/qa-ipcc?fbclid=IwAR2uJaBmU4A4jltpB6XzEszBFNgDbXu32CM-dolo9VeiPEs8L_yKAocGMUQ
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/qa-ipcc?fbclid=IwAR2uJaBmU4A4jltpB6XzEszBFNgDbXu32CM-dolo9VeiPEs8L_yKAocGMUQ
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havvindmølleparker bl.a. med mindre, lokale havvindmølleparker. Det var her, at regeringen forrige år sagde nej til udbygning en 

sådan lokal park på Bornholm, fordi Ørsted ikke ønskede konkurrence med sine kommende havvindmølleparker. De store styrer. 

Indtil de ikke styrer mere. 

Og vi kan: Skrue op for energirenoveringer. Leve enklere. Deles om ting osv. 

CO2 FANGST. I den udstrækning CO2 overhovedet fanges, så sker det fra kraftværker der udleder CO2 fra biomasse, dvs. fra 
skove fældet rundt om i verden, som nu afbrændes og derfor udleder CO2. CO2 opfanges og ledes ned i aflukker i 
undergrunden, hvor man så håber det vil blive liggende. Det er indtil videre en meget dyr proces, som foregår med en teknologi, 
der endnu langt fra er på plads. Men det er IPCC’s forslag at man accellererer CO2-fangst, primært på denne måde. Det er som 
bekendt også den danske regerings politik. 
 
At ville fjerne CO2 fra atmosfæren på denne måde, er desværre en både ubegribelig dårlig og samtidig katastrofal løsning, 
eftersom skovene er præcis dem, der om noget fjerner CO2 og lagrer det.  

Så når DR i deres kommentar til IPCC-rapporten siger, at vi skal gøre dét og sætningen efter siger: ”Ifølge IPCC skal der dog også 
mere lavpraktiske løsninger til. For eksempel kan der fjernes CO2 fra atmosfæren ved at plante ny skov eller bevare eksisterende 
skov” – så kan man undre sig: Er naturen i form af skovene nu blevet til ”Lavpraktiske løsninger”. Og kan man tillade sig at lukke 
øjnene for, hvorfra den CO2, man opfanger og gemmer i undergrunden, oprindelig stammer fra?  

Skriger det ikke til himlen at man med den ene hånd fælder træer og opfanger CO2 ved deres afbrænding i vore kraftværker, og 
med den anden vil plante ny skov for at opsuge CO2? 

Kunne vi ikke i stedet for at føje yderligere skader til verdens skove nøjes med at plante skov og omstille landbruget til at blive 
CO2-lagrende?  Se DR’s kommentar her https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/qa-
ipcc?fbclid=IwAR2uJaBmU4A4jltpB6XzEszBFNgDbXu32CM-dolo9VeiPEs8L_yKAocGMUQ ) 

 

 

LANDBRUGET står for 1/3 af vores CO2. Vi skal omstille til at spise planter i stedet for kød, til klimavenlig i stedet for udledende 

dyrkningsformer i landbruget. Til biodiverst og muldopbyggende landbrug i stedet for industriel monokulturs klima- og 

muldkatastrofekurs.  

Vores FORBRUG af fødevarer er så klimaskadeligt, at fødevarer sammen med bilkørsel er ansvarligt for næsten halvdelen af 

forbrugernes CO2-aftryk. Vores forbrug af ”ting & sager” står alene for mere end 25% af forbrugets CO2-aftryk, langt mere end 

fx el, varme og brændsler.  Men netop ’ting & sager’ hører til i en kategori, hvor vi sagtens kan reducere forbruget. 

 

”Det står hermed klart, at den danske livsstil ikke er bæredygtig” som CONCITO sagde tilbage i sine første, grønne dage. 

https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/qa-ipcc?fbclid=IwAR2uJaBmU4A4jltpB6XzEszBFNgDbXu32CM-dolo9VeiPEs8L_yKAocGMUQ
https://www.dr.dk/nyheder/viden/klima/qa-ipcc?fbclid=IwAR2uJaBmU4A4jltpB6XzEszBFNgDbXu32CM-dolo9VeiPEs8L_yKAocGMUQ
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Miljøorganisationen NOAH supplerer "Vi har i NOAH længe talt for adfærdsændringer i form af ægte besparelser foruden 

selvfølgelig at reducere efterspørgslen af energi og materialer, som middel til at nå til en mere bæredygtig verden - både 

miljømæssigt og socialt. I forhold til klimakrisen, må det have højeste prioritet i de næste 10-20 år. Med det lille CO2-budget, der 

er til rådighed, så kan teknologier alene ikke klare opgaven." (Palle Bendtsen, pressemeddelelse, 5. april 2022) 

Og de giver dette sigende eksempel: ”Til illustration: Hvis de rigeste 10 procent ville affinde sig med en levestandard som den 
gennemsnitlige i Europa, ville en tredjedel af de globale CO2-udledninger blive fjernet over natten." 
 
BYGGERIET – I øjeblikket udleder nybyggerier 10 kg CO2 per m2. Regeringen indfører en begrænsning på 12 kg CO2 pr. m2, altså 
reelt ingen begrænsning. Men inden for byggeriet er nye tendenser på vej. Man vil bygge i ”Absolut Bæredygtighedsklasse”, 
hvor målet er at nå ned på 2,5 kg. pr. m2. Der er store projekter på vej, som skal understøtte dette bl.a. via initiativer fra Home-
Earth Realdania: 
De planetære grænser bliver det nye, fremtidige målestok, når Realdania starter projektet ”Boligbyggeri fra 4 til 1 planet”, 
fortæller projektet i en pressemeddelelse. Målet er at reducere klimaaftrykket fra byggeriet med 75% fra 10 kg CO2 / m2 til 2,5 
kg.  
Gennem et nyt partnerskab vil man opføre en række eksempler på boliger, hvor ressourceforbruget holdes til én jordklode om 
året.  Sammen med Villum Fonde stiller Realdania 60 mio. kr. til rådighed.  

Partnerskabet der skal realisere projektet består af en række forskere og aktører fra byggebranchen: Home.Earth sammen 
med ledende forskere fra Aalborg Universitet-instituttet Build, DTU og Stockholm Resilience Centre samt rådgivere fra 
Tegnestuen Vandkunsten, Effekt, Sweco og SLA, mens Green Building Council Denmark skal sikre, at modellen svarer på 
branchens behov. 
 
- »I Home.Earth vil vi bruge de planetære grænser som vores målestok. Det skal ikke være et spørgsmål om at bygge til sølv, guld eller 
platin eller arbejde efter 2030- eller 2050-mål. I stedet er spørgsmålet simpelt, men klart: bidrager det pågældende byggeri positivt 
eller negativt til en bæredygtig planet med plads til alle?« siger arkitekt og medindehaver af Home.Earth Kasper Guldager i en 
pressemeddelelse fra partnerskabet. Partnerskabet arbejde open source, deler til branchen og udarbejder en række publikationer 
undervejs som beskriver metode, byggeprocesser og målværdier for absolut bæredygtighed   
 
 

 
 

 

BIODIVERSITET – Mange ved det efterhånden: Vi er midt i den sjette masseudryddelse af arter. Naturen dør. Havene dør. Vi skal 

frede op mod halvdelen af jordens overflade, sagde IPCC i sin rapport fra 28.2.22.   

 

Èn procent af dansk jord er i dag natur. Og biodiversiteten er faldende på denne ene sølle procent. Vi har EU’s næst-værste 

naturtilstand. 95% af al natur i DK er i ugunstig bevaringsstatus. Biodiversitetskrisen skærper klimakrisen og omvendt. Vi kan ikke 

kæmpe mod det ene uden at kæmpe mod det andet.  
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I Danmark har vi lige indført 15 Naturnationalparker – under store protester fra ridende og mountain-bikende natur-elskere. 

Fornemt tiltag, hvor naturen får første-rang. Men de er på samlet set 25.000 ha. hvilket svarer til 0,6 procent af Danmarks areal 

på 42.933 km2. IPCC foreslår, at vi skal op på 30-50%.  Hurtigt.  

Der er et stykke vej endnu. Og det gælder for regeringens politik i det hele taget: Der er ikke bare et stykke vej endnu, der er en 

verden til forskel. 

Men i stedet for at stå som kaptajn på en synkende skude og forfægte gårsdagens løsninger, så kunne Socialdemokratiet måske 

begynde at tænke på, hvad der bliver morgendagens løsninger.  Ellers er jeg ikke sikker på, at der er meget parti tilbage, når 

klimaforandringer, oversvømmelser, orkaner og skybrud raser, mens partiet står i sit eget hjørne og bygger motorveje og broer. 

Surret fast til et skilt med ”drømmen om evig vækst”. 

 

Hermed de bedste hilsner - og ønsket om et godt forår 2022. 

Niels Aagaard  

formand for Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste  

+45 4018 9019 

niels@detfaellesbedste.dk  

https://detfaellesbedste.dk/  

Du kan blive medlem her: https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/  

 

 

mailto:niels@detfaellesbedste.dk
https://detfaellesbedste.dk/
https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/

