Folkeavisen med løsninger for et bæredygtigt Danmark
Vi har skrevet Folkeavisen for at formidle de bedste og vigtigste løsninger og handlinger på klima- og
miljøkrisen. Avisen er skrevet af 82 personer fra 60 organisationer baseret på årtiers erfaringer og viden.
Avisen fortæller hvad vi kan gøre i de ti vigtigste sektorer. Her er en kort appetitvækker til avisen med et
par eksempler på løsninger fra 4 sektorer, https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/08/Folkeavisen-2021-web.pdf

Udgangspunktet - en brændende platform
Du har set billeder af skove der brænder helt ude af kontrol. Eller indlandsisen der smelter og brækker af i enorme
isbjerge. Orkaner der kaster rundt med huse og biler eller regnskyl så massive, at de skaber floder der drukner
landsbyer på få øjeblikke og skaber jordskred som på billedet. Du har set flodbølger der skyller ind over kyster og
byer. Tørkeramte områder uden vand, uden liv eller chance for føde. Engang var det truslerne langt væk. I dag er
truslerne også her.
Vi skal handle. På klimakrisen og biodiversitetskrisen og de andre truende kriser. Inden 2030 skal verden have
reduceret CO2-udledningerne med 43%, sagde IPCC april 2022. Det er næsten halvdelen, der skal skæres væk. Ellers
overskrider vi 1,5 grader og dermed de såkaldte Tipping Points hvorefter Jordens store økosystemer inden for en
overskuelig tidshorisont begynder at kollapse uden for menneskers kontrol. Og de rige lande skal gå forrest. I dag er
3,5 milliarder mennesker på kloden allerede ramt af klimaforandringerne, værst for klodens fattigste.
Vi er lige nu på vej mod mere end det dobbelte af Parisaftalens mål, nemlig 3,2 grader i år 2100, hvorved store dele
af kloden vil blive ubeboelig. Sådan sagde IPCC ved præsentationen af deres sidste rapport april 2022.
- ”Hvad er forskellen mellem en 2 grader C Verden og en 4 grader C Verden? – Civilisation” kommenterede stifteren
af Potsdam Institut for Klimaforskning, Hans Joachim Schellnhuber, engang. Vi er på vej mod vores egen udryddelse.

Mad og landbrug – se Folkeavisen, kap. 4, s. 20 ”Mad er den primære årsag til, at vi overtræder de mest kritiske planetære grænser: land, biodiversitet, klima og næringsstoffer.
Det truer vores klodes stabilitet og modstandskraft” skriver de anerkendte klimaforskere Johan Rockstrøm og Owen Gaffney i
”Klodens Grænser” Informations Forlag, 2022.
”Mad afgør vores fremtid på Jorden. Går det galt på den front, går det galt med både os og kloden (…) hvorvidt vi indfrier
Parisaftalens mål, står og falder med, om vi kan omstille det globale fødevaresystem.”
”Vi befinder os i øjeblikket i den sjette masseudryddelse af arter på Jorden, hvor én ud af otte er i risikozonen. Den måde vi
producerer mad på land og fanger fisk i havet på, er den primære årsag til denne udryddelse” (alle citater er fra bogens kap. 11).

Dansk landbrug står for 35% af alle danske CO2 udledninger og optager 62% af al dansk jord. Hele 80% heraf bruges
til at dyrke foder til køer, svin og høns, der står for 31% af vores CO2 udledning.
Landbruget er den største enkeltudleder af CO2, men kan omlægges til at være den største optager og lagrer af
CO2. For det er dét, planter, træer, buske og marker med grønt kan: Opsuge CO2.
Vi kan gøre en masse selv. Som enkeltpersoner, grupper, virksomheder, restauranter og som borgere i et demokrati:














Skift kødet ud med plantebaseret mad. Kød er det mest klimabelastende, du kan indtage, med okse- og
lammekød som de værste klimasyndere. De mængder danskerne spiser kød i er direkte usunde for vores
kroppe; planter er sundere. Med planter kan du producere 10 gange så meget mad på samme plads.
Køb lokalt producerede fødevarer. Mad der er fløjet eller sejlet fra fjerne destinationer er klimabelastende.
Køb giftfrie, økologiske madvarer. Pesticider og Roundup forgifter maden og vores drikkevand. Børn tisser
sprøjtegift og der er pesticider i 43% af vores drikkevand. Pesticider er gifte oprindelig udviklet til krig. De
ødelægger biodiversiteten ved at forgifte insekter, regnorme, mikrober og fugle.
Undgå madspild. Trods madens enorme klodebelastning smider vi hver dag 1/3 af al produceret mad ud. I
Danmark og i hele verden. Det sker i husholdninger, i supermarkeder, i restauranter, kantiner og ved
producenterne. Vi kan genbruge mad – til retter dagen efter, til fællesspisninger, til gratis madordninger til
udsatte grupper osv. Vi kan oprette madspildsgrupper som opsamler og distribuerer den spildte mad.
Dan lokale fødevarefællesskaber. Fællesskaberne indkøber sunde, lokalt og klimavenligt producerede,
økologiske fødevarer direkte til lokale forbrugere uden fordyrende mellemled. Det gør værdikæden kortere
og forbrugerne får kontrol med, hvordan maden er produceret. Samtidig får de økologiske producenter
sikkerhed for afsætning af det, de producerer.
Spis sammen. Det er hyggeligt og det sparer både kloden og klimaet. Der bliver mindre madspild, og du
sparer CO2 fra køkkenmaskiner, komfurer, køleplads, frysere, el etc.
Vær med til at opkøbe jord og brug kommunale jorde til klimavenlig dyrkning. I fremtiden skal vi producere
vores mad med nye dyrkningsmetoder - regenerativt jordbrug og permakultur (se Folkeavisen s. 22-23). Det
er dyrkningsmåder, som på én gang er klimavenlige, understøtter biodiversitet, opbygger mulden og er
giftfrie. Kommunerne har masser af jord, som kan anvendes til at dyrke klimavenligt og derved både skaffe
mad og lagre CO2. Det kan enten lejes eller lånes af kommunen eller opkøbes af fællesskaber organiseret
som andelsgårde, kooperativer eller fælleseje.
Dyrk mad i byerne - Urban Farming og Fællesjorde. Etabler lokale madfællesskaber i byen som producerer
mad på tage, i parker og skolegårde, på fællesarealer, i gårdmiljøer. Fællesskaberne indretter urtehaver,
grøntsagsproduktion, holder kaniner og høns, står for kompostordninger til gødning, fællesspisning, måske
ligefrem kurser i sund madproduktion og -lavning. Familier kan dyrke i fællesskaber med andre. Skoler kan
have dyrkning på skemaet. Det er hyggeligt, giver et forhold til dét vi spiser og skaber bevidsthed om noget
af det vigtigste, vi har: Mad.

Transporten – en hellig ko på afvej – se Folkeavisen kap. 5, s. 30 Transporten står for 29% af Danmarks samlede CO2 udledning. Langt hovedparten stammer fra personbiler, som
stod for 84% af al persontransport i 2019. I 1990 havde vi 1,5 mio. biler, i dag har vi 2,7 mio. som forventes at stige til
3,3 mio. i starten af 2030’erne.
Regeringens Infrastrukturreform rummer de største investeringer nogensinde i øget transport. Hovedparten går til
nye motorveje, broer og veje til biler, selvom man ved, at mere vej = flere biler.
Hver bil står ubrugt hen i 96,5% af tiden. Vi kører 1,05 person i gnsm. i hver bil i myldretiden. Vores transport ligger
overvejende i fritiden (61%) og de fleste ture er på under 3 km. Alene ved at ændre adfærd – bruge cykel, gang og
kollektiv trafik - kunne vi fjerne 43% af udledningerne. Resten op til 70% kan fjernes ved delebiler, samkørsel etc.
Transporten tilrettelægges som om alle har bil, men 38% har slet ikke bil (52% i Hovedstaden). Under 1 % af vores
bilpark er el-biler. En el-biler udleder - i heldigste fald - halvt så meget CO2 som en fossilbil. Det er stadig meget.














Skift til (el-)cykel og gang, hvor det overhovedet er muligt. Cykel er transportens schweizerkniv - godt for
både krop og sind, hurtig og fleksibel, og med en el-cykel kan selv afstande op til 20 km let klares. 65% af
danskerne har under 20 km til arbejde.
Kræv cykelstier og cykelruter, så det bliver let at vælge cyklen. Byrådet kan sørge for et udbygget net af
supercykelstier og almindelige cykelstier, så det er hurtigt og sikkert at transportere sig på cykel rundt i byen
og kommunen. Erfaringer fra Farum viser at supercykelstier får mange til at skifte bilen ud med en cykel, selv
på lidt større afstande.
Samkørsel - Kør sammen. Der er efterhånden mange ordninger og apps som gør det let at samkøre, fordi de
matcher chauffør og passager på hver enkelt tur (GoMore, Ta’Med, Nabogo). Under anden verdenskrig
havde USA en advarsel: ”When you ride alone, you ride with Hitler” ved vejene. Regeringen ville sige, at du
misbruger vigtig benzin ved solokørsel. Nu er det klimaet, der tager unødig skade, hvis vi kører én og én. Du
kan ovenikøbet få betalt en del af de dyre benzinpenge, når 2-3-4 andre kører med, og apps systemet
overfører automatisk pengene. Det kan understøttes hvis man får gratis P-plads ved samkørsel.
Lave deleordninger for el-biler. El-biler er dyre, ladestandere kan være dyre at installere. Det er lettere og
billigere at have en deleordning lokalt med naboer og folk i kvarteret eller landsbyen.
Undlad at købe SUV biler. En SUV bil udleder cirka 20% mere CO2, fordi den er betydeligt tungere og møder
større vindmodstand.
Arbejd hjemmefra. I mange jobs kan man arbejde hjemmefra 2-3 dage om ugen; det viste corona. Mail,
internet, mobil kan klare langt det meste. Det kan halvere CO2 udledningerne til og fra jobs.
Indfør bilfrie søndage. Vi behøver ikke vente på at Folketing og Byråd gennemfører bilfrie søndage, vi kan
bare starte selv – undlade at køre i bil om søndagen. Det giver plads til andre spændende aktiviteter –
familien på cykeltur, skovtur, vandreture osv.
Lav en bilfri bymidte med Park & Ride anlæg i udkanten. Biler i bymidter skaber trængsel, trafikkaos,
kræftfremkaldende partikeludledning, larm, støj og stress. De optager utrolig meget plads til parkering og
udleder ekstra CO2. Parkér bilerne i store Park & Ride anlæg ved indfaldsvejene i byens udkant, hvorfra man
kan gå, tage cykel, letbane, S-tog eller fleksible og hyppige el-busser videre.
Udbyg den kollektive trafik. Etablér et netværk af fleksible ruter med el-busser i flere størrelser, så det er let
at komme rundt i byen og kommunen med den kollektive trafik. Udbyg Letbanen og sørg for at den går til
tiden. Gør offentlig trafik gratis, det har man gjort mange steder i verden med stor succes.
Hold op med at flyve, undtagen når det er absolut nødvendigt. En enkelt flytur til Thailand retur øger en
gnsm. persons klimapåvirkning med 50%. Undlad alle flyvninger på afstande der kan klares med tog. De
fleste forretningsmøder kan fint klares med online møder, det viste corona.

Byer, boliger og byggerier – se Folkeavisen kap. 6, s. 35 Udledningerne fra verdens byggerier står for 39% af al CO2 udledning i verden, og vi bygger i øjeblikket hvad der
svarer til et nyt Paris – om ugen! Vi bygger i klimaskadende materialer som beton og stål. Og Danmark er i front med
denne skæve udvikling. Især en by som Aarhus, hvis byggeri af betonhøjhuse er enormt. Men vi kan omstille:

















Byg i klimavenlige biobaserede materialer produceret lokalt. Træ, halm, strå, ler, sten, muslinger, tang. I
stedet for stål, beton, tegl, rockwool, plastik. Materialer står for 50-80 % af boligernes klimabelastning. Vær
med til at standse den eksplosive tilvækst af stadig nye ekstremt klimaskadelige betonhøjhuse i Aarhus.
Genbrug eksisterende bygninger. Vi har masser af ledige m2 og kan kun tillade os at bygge nyt, hvis det er
absolut nødvendigt. Vi skal bevare bygninger, hvor det kan lade sig gøre, og forny til dagens standard.
Byg og bo mindre. Byg (bo i) tiny houses og tiny lejligheder. Byg huse med tilknyttede fælles faciliteter til
spisning, frys, køle, vask til deling, så hvert hus ikke skal rumme det hele. Halvdelen af den danske befolkning
bor alene, men vores boligmasse matcher ikke dette mønster. Det handler også om at forenkle sin
tilværelse.
Genindret boliger til at bo på langt mindre plads. I lyset af klimakrisen er vi nødt til at deles om den
eksisterende boligmasse. Et gennemsnitligt parcelhus var i 1960 på 115 m2, i dag er nybyggede parcelhuse
på 205 m2. Danske parcelhuse overstiger den miljøbelastning, Jorden kan holde til, med 1400%. Derfor:
- Del arealer. Fx til fællesfaciliteter i byernes lejligheder. Bo flere på samme areal. Indret boliger
aldersfleksibelt, så man bor mindre, når børnene er flyttet hjemmefra.
Genbrug materialer. Sørg for at konstruktioner kan skilles ad og genbruges. Indtænk fremtidigt genbrug i alt
nyt byggeri. Genbrug interiør som køkkener og møbler.
Omlæg til vedvarende energi. Installer solceller på husfacader og -tage. Etabler lokale vindmøller styret af
lokale laug, brug jordvarme og geotermi hvor det lader sig gøre. Gå sammen lokalt for at skabe vedvarende
energiforsyning. Lav energilagring af den vedvarende energi til husenes el og varme – i dag går meget VEenergi til spilde, fordi vi ikke lagrer det.
Minimer energiforbruget. I dag dækkes 82% af boligernes el og varme ved fossile brændsler. Brug naturlig
ventilation. Isoler med træ- og papirmasse i stedet for rockwool. Brug masseovne, lav lerstensvægge der
opsamler varme fra solens indfald. Lav klimaskærme og wind-breakers.
Begrøn bygningerne. Husfacader kan begrønnes med planter, buske og mindre træer. Det køler og skærmer
mod heden i fremtidens byer, det renser luften for partikler og lagrer CO2. Giver plads til fugle og insekter.
Indret bæredygtige bosætninger og bykvarterer. Hele bykvarterer kan gå sammen for at indrette sig med
genbrug, reparationsværksteder, cirkulær økonomi, vedvarende energi, plantebaseret kost produceret
lokalt, bæredygtig transport med cykler, samkørsel og kollektiv trafik.
Du kan selv gøre meget. Sammen med dine naboer og kvarter kan du gøre endnu mere. Og du og I kan
presse byrådspolitikerne til at handle ansvarligt. Læs mere i Folkeavisen kap. 6.

Energi – udfas fossil energi, udbyg vedvarende energi – Folkeavisen kap. 3, s.15
Kun 3% af Aarhus energi kommer i dag fra sol og vind, resten fra biomasse og olie, kul eller gas. Byrådet vil udbygge
så VE står for 16% i 2030. Ingen geotermi af betydning og ingen udfasning af biomasse som afbrænder skove fældet i
udlandet. Kun få landvindmøller og ingen havvindmøller. Ingen konkrete planer for havenergi eller varmepumper.


Vi skal udbygge til 100% energi fra vedvarende energikilder – havvindmøller, landvindmøller, solanlæg,
solceller på hustage og -facader, geotermi. Spare på energien. Deles om energien. Og meget andet….

Læs mere om den vigtige energiomstilling i Folkeavisen. Her kan du også læse om løsninger på Biodiversitetskrisen,
om Klimavenlig Industriproduktion, Grønne uddannelser, Bæredygtigt forbrug, Demokrati, Kommunernes omstilling.
GOD FORNØJELSE – Med venlig hilsen Det Fælles Bedste, du kan læse om os her https://detfaellesbedste.dk/

