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Nyhedsbrev nr. 5 om Havneudvidelsen 

Opsamlinger fra Borgernes Konference  

om Havneudvidelsen i Aarhus 17. jan. 

 

 
 
Den 17. januar 2023 arrangerede en række borgerforeninger i Aarhus en fælles konference i Rådhushallen for at 
kaste lys over og føje ekspertviden til de mange ubelyste og usandfærdige oplysninger, Aarhus’ borgere er blevet 
præsenteret for i forbindelse med det store havneudvidelsesprojekt. Her er de første opsamlinger fra konferencens 
oplæg, fordelt på 4 af konferencens temaer - klima, økonomi, havmiljø og byens identitet.  
 
Vores ønske er, at beslutningen udskydes til grundlaget for den er ordentlig belyst, og at man i lyset af beslutningens 
voldsomme konsekvenser for byen gennemfører en ny beslutningsproces, hvor borgerne i Aarhus er reelt inddraget. 
Vi håber, at diskussionen om havnen må tage udgangspunkt i vores fælles behov, hvilken by, bugt og havn ønsker vi? 
 
Arrangørerne var: Foreningen Beskyt Aarhusbugten ∞ Frederiksbjerg og Langenæs Fællesråd ∞ Fællesrådet for 
Aarhus Ø og de bynære havnearealer ∞ Danmarks Naturfredningsforening ∞ Danmarks Sportsfiskerforbund ∞ 
Arkitektforeningen Østjylland ∞ Den Grønne Ungdomsbevægelse Aarhus ∞ Doughnut-gruppen Aarhus ∞ Højbjerg, 
Holme og Skåde Fællesråd ∞ Midtbyens Fællesråd ∞ Mellemfolkeligt Samvirke Aarhus ∞ Bedsteforældrenes 
Klimaaktion Aarhus ∞ Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere ∞ Foreningen Det Fælles Bedste. 
 
En personlig mail fra en borger i Aarhus til borgmesteren / debatindlæg i Stiften udtrykker meget godt vor fælles 
frustration:  
 

” -  Kære Jacob 
Civilsamfundet og mange forskere har givet dig en enestående mulighed for at få fremtidens havn planlagt med den nye 
virkelighed i 2023. 
Jeg kan ikke forstå, at du ikke bruger det engagement, der er, til at bidrage med at få rettet op på dit/vores demokratiske 
problem, klima, bynære områder og byens havmiljø. 
Du har muligvis lavet en bunden aftale med Aarhus Havn om udvidelsen. Det er vel en del af jobbet som borgmester, og 
det sætter dig under et krydspres. 
Det er klart, at der er meget store indenlandske og udenlands interesser i Aarhus havn.  
Jeg tænker, at det var chokerende, at Aarhus Havn ikke deltog i borgernes konference d.17.01. Det var en kæmpe fejl ikke 
at møde civilsamfundet og andre forskeres overvejelser.  
Du står et sted, hvor rigtig mange af Aarhus borgere ikke står bag dig, alene fordi du ikke er lydhør. Udsigt til massiv kritik 
og endnu en vælgerlussing. 
Stop op og vis, du har format. Vis, du lytter til den massive modstand mod NU at træffe beslutninger vedr. 
havneudvidelsen. 
Byens borgere er bekymrede over udsigten til magtmisbrug og respektløs brug af “borgerinddragelse” som et 
uigennemskueligt spil for en lukket kreds. 
Jeg tænker, du kan vinde byens civilsamfund og mange bekymrede forskeres respekt og medejerskab ved at udsætte 
beslutningen. 
Det betyder meget for demokratiet, at grundlaget for beslutningerne er synlige og retvisende. Vi vil jo rigtig gerne være en 
by, der står sammen om fremtidens grønne og blå Aarhus. Vi er for mange, der ikke forstår, at du helt har glemt os.” 
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Tema: Klima 

Om kun 4 år overskrider vi CO2-budgettet for Danmark og Aarhus. 

Havneudvidelsen i Aarhus er med andre ord ikke en mulighed. 

 
Oplæg fra Niels Aagaard, formand for Det Fælles Bedste, og Marcus Høgsbro Ottosen, Aktiv i Den Grønne 
Ungdomsbevægelse Aarhus. 

 

Udgangspunktet - Aarhus har ingen viden om sit eget klimaaftryk. Målet er kun til pynt 

Aarhus har et flot klimamål - klimaneutralitet i 2030. Hvert år fra 2030 skal alle vores udledninger absorberes af 
naturlige kulstofdræn som skove, jordbunde og hav. Men man ved ikke hvordan man skal nå det. Og udledningerne 
er steget lige siden målet blev vedtaget i 2008. 
I 2020 vedtog man Aarhus Klimaplan, som fortæller, at Aarhus allerede havde halveret sine udledninger fra 2008 til 
2020. Den fortælling går igen alle vegne, også i dag. Men faldet skyldes alene at man skiftede fra kul til biomasse, 
hvor det første medregnes i vore udlednings-regnskaber, mens det andet ikke gør. Det er ren regnskabsgymnastik og 
Aarhus’ pres på klimaet er lige stort af den grund. 
 
Aarhus’ klimapolitik er kendetegnet ved, at man udelader langt over halvdelen af samtlige store og væsentlige 
CO2-udledninger - biomasse, international transport med fly og skibe, CO2 i nettoimporten af varer, som alle stiger i 
disse årtier (se figur). Det betyder, at en række udledninger stiger, uden at vi kan se det, og at vi har meget længere 
til klimamålet, end det fremgår af kommunens tal. 
Gået nærmere på klingen viser det sig, at Aarhus ovenikøbet ikke har tal for udledningerne fra en række sektorer 
som byens byggeri, transport, mad, landbrug, energi, forbrug. Det gør det svært at navigere: Hvor skal vi sætte ind?  
Aktuelt stiger udledningerne fra alle sektorer. Og hvert år lægger årets CO2 sig ovenpå de tidligere års og bliver der i 
300-400 år. Så selvom vi skulle opnå ’kun’ at udlede det samme, så stiger CO2-koncentrationen år for år i 
atmosfæren.  
Derfor har vi spurgt forvaltningen og borgmesteren: Hvordan kan man vide, hvor meget CO2 vi skal reducere, og 
hvor hurtigt det skal gå, hvis vi ikke har tal for vore CO2 udledninger? - Vi har ikke fået noget svar.  
 
Konklusion: Vi ved ikke i Aarhus, hvor vi står i forhold til klima. Vi ved kun at vi udleder alt, alt for meget, og at det 
stiger. Og nu står vi så med et nyt gigantisk anlægsprojekt, Havneudvidelsen.  
 

  
 

Havneudvidelsen baner vej for udledning af vanvittige mængder CO2 

Det er decideret forkert, når Jacob Bundsgaard og andre kalder en havneudvidelse 'grøn' eller en gevinst for klimaet.  
Foruden de massive udledninger i anlægsfasen vil alene i de 400 ekstra containerskibe til Aarhus vil i driftsfasen årligt 
udlede lige så mange drivhusgasser som landbruget. Helt i strid med lovgivningen er det ikke medregnet i 
miljøkonsekvensrapporten (der er kilder til samtlige oplysninger i oplæggene, man kan få dem ved henvendelse). 
  
Er det grønt og klogt at hælde en masse beton og jord ud i Aarhus bugten for at anlægge en endnu større havn over 
de næste 30 år? Skal vi i 2052, når havnen står helt færdig, transportere mange flere varer til et meget større 
forbrug? Nej, ikke hvis vi vil undgå af de allerværste klimaforandringer. 
 
Havneudvidelsen vil ifølge miljø konsekvens-rapporten alene i anlægsfasen udlede 170.000 tons CO2. I virkeligheden 
er det betydeligt mere eftersom rapporten ganske vildledende ser bort fra udledningerne fra al den beton og det 
stål, der skal bruges, fordi det produceres uden for Aarhus kommunegrænser (scope 3). Vi har kilder 
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Udledninger og klimakonsekvenser fra driftsfasen, hvor det nye anlæg tages i brug, er ikke medregnet i MKR-
rapporten om miljøkonsekvenser.  ”Dermed lever rapporten ikke op til myndighedernes krav, vurderer professor ved Aalborg 

Universitet og leder af universitetets Danske Center for Miljøvurdering (DCEA), som beskæftiger sig med miljøvurderinger i 
beslutningsprocesser, Lone Kørnøv”, citeret fra Information 30. april 2022, hvor Lone Kørnøv udtaler: »Vi står i en 
samfundsmæssig yderst kritisk situation i forhold til klima, så når vi skal tage stilling til byggeprojekter som dette, som vil udlede 
CO₂, så skal klima være med. Det er så væsentligt et miljøforhold, at vi ikke kan udelade det af miljørapporterne.«  

 
Konklusion: Vi står med en MKR-rapport som er i strid med loven. Alene af den grund bør beslutningen standses, til 
driftsfasens klimakonsekvenser er klarlagt.  

De ekstra containerskibe havnen forventer medfører i sig selv udledninger på niveau med landbruget 
MKR-rapporten siger selv, at udvidelsen vil medføre 1000 flere container- og fragtskibe årligt. Antallet af lastbilture 
vil stige med 500.000 per år, hvilket er 2800 lastbiler i døgnet. Derudover vil antallet af varer forøges med 50% som 
har indlejret CO2 i sig fra produktion og transport. 
 
Af de 1000 ekstra skibe er de 400 containerskibe. Ét containerskib bruger ifølge Mærsk 200.000 L råolie i døgnet og 
udleder årligt som en mellemstor dansk provinsby.  
Udledningerne fra bare de 400 containerskibe alene svarer derfor til noget, der ligner 25-30% af hele Danmarks 
årlige udledninger. Det er i samme størrelsesorden som landbruget! 
Læg så oveni de kommende udledninger fra lastbiler, øvrige skibe og ekstra import af varer. Så forstår man godt, 
hvorfor drivhusgas udledningerne fra driftsfasen er udeladt i MRK-rapporten.  
 
Selvom Mærsk og de andre rederier er i gang med at omstille deres flåder, vil 98% af Mærsk-skibene stadig være 
oliedrevne i 2030. Derudover nævnes det i oplægget af Mikael Skou Andersen, professor i miljøvidenskab ved AU, at 
de moderne ’grønne’ metanol drevne skibe slet ikke er grønne, fordi metanol stadig udleder CO2 - Det er kun en 
kortsigtet overgangsløsning. 
 

Hvis udgangspunktet for en havneudvidelse er, at vi vil øge vores forbrug, så har vi givet op på 
forhånd 
Det er fuldstændig rigtigt som det ofte fremhæves, at udledningerne ved at transportere varer fra Kina og Asien er 
mindre ved skib end hvis vi fx fløj den samme mængde varer fra Kina til Aarhus. Men vi er dér - i Danmark, og 
dermed Aarhus - hvor vi kun er 4 år fra at opbruge vores fulde CO2-budget og overskride Parisaftalen. 
 
Antagelsen om, at vi kan forøge vores forbrug og forvente mere containerskibstransport i fremtiden, er enten en 
mangel på forståelse for det forestående klimakollaps, eller en accept af, at vi alligevel ikke kan nå at gøre noget, og 
derfor skal fortsætte festen indtil klimaforandringerne tvinger os til at stoppe. 
  
Det får voldsomme konsekvenser, hvis vi ikke overholder vores CO2-budget og Paris aftalen 
FN's generalsekretær, António Guterres, sagde på COP 27: "Vi er på vej mod klimahelvede med foden på speederen".  
Og sagt kort, så er ”klimahelvede” det punkt, hvor vi har gjort så stor skade på Jordens meget sårbare klima- og 
økosystemer, at de ’tipper over’ og simpelthen falder fra hinanden. Punktet hvor vi overskrider klodens ”Tipping 
Points”. 

 
 
Resultatet bliver ekstremt vejr i en grad, vi ikke kender i dag. Hvor vores skove brænder, vores kyster og byer 
oversvømmes af flodbølger skabt af voldsomme orkaner og hvor skybrud og mudderskred undergraver lokalsamfund 
på få øjeblikke, som vi så det i Tyskland 2021.  
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Vi vil opleve tørke og hedebølger af dimensioner som blev antydet sidste sommer hvor halvdelen af EU led under 
den værste tørke i 500 år. Floder og søer tørrede ud, jorden blev hård og tør, høsten slog fejl. Mens heden og tørken 
udtørrede Europas skove, så Frankrig, Spanien, Italien, Grækenland oplevede de værste skovbrande nogensinde og 
hele byer måtte evakueres. 
Skovene ved Aarhus mod syd, nord og vest, vores by og kyster og vores landområder er ingen undtagelse. De er ikke 
på nogen måde sikret mod de katastrofer, der følger med klimakrisen. 

 
I virkeligheden ved vi ret præcist, hvornår vi går over stregen til klimakollaps 
Hvis man antager, at alle mennesker på kloden kan tillade sig at udlede samme mængde CO2, vil Danmarks 
resterende CO2-budget være på 237 mio. tons. Med en årlig udledning på 62 mio. tons om året vil vores budget 
være opbrugt om 4 år. Hele verdens vil være opbrugt om 5-6 år (se bilag bagerst med udregninger af dette).  
Når først budgettet er opbrugt og vi går i overtræk, skal vi betale al klimagæld med særdeles hårde renter i form af 
skovbrande, oversvømmelser mm. 
 
Hvis byrådet stemmer for udvidelsen af Aarhus havn, tager de et stort skridt imod en overskridelse af CO2-
budgettet, og viser at de enten ikke har forstået situationens alvor, eller bare er ligeglade med de unge, som i 
fremtiden skal leve med prisen på deres fejl. 
Vi vil gerne komme med en fælles opfordring til politikerne om at udskyde beslutningen og lave en reel objektiv 
undersøgelse inkl. driftsfasen af de drivhusgasudledninger en havneudvidelse vil medføre. 
 
Du kan selv søge mere information om, hvorfor det er vigtigt at handle nu på Klimabevaegelsen.dk/viden eller søg 
efter ”klodens tilstand” på Det Fælles Bedstes hjemmeside https://detfaellesbedste.dk/wp-
content/uploads/2022/09/Klodens-tilstand-og-folketingsvalget.pdf 

 

 

Oplæg fra Borgernes Konference 17. jan. 

Tema 2: Økonomi 

Af Svend Erik Kristensen, Foreningen Beskyt Aarhusbugten 

Vi har altid fået fortalt, at en havn er ensbetydende med handel og velstand i for den by, hvor havnen ligger. Den 
fortælling er også hyppigt fortalt i Aarhus, og den bruges som begrundelse for en gigantisk stor havneudvidelse.  

Det var derfor lidt af en ”bombe”, der sprang, da vi lige før jul pludselig kunne læse, at Thisted kommune i deres 
2023 budget måtte dække et underskud i Hanstholm havn på 63 mio. kr. ind.  

Det svarer til knap 15.000,- kr. pr. skatteborger, så der gør rigtig ondt på andre områder i Thisted kommune, hvor 
man har måttet skære ned som følge af dette.     

Kan noget lignende ske i Aarhus ??   - Måske !!!  

En udvidelse af havnen med 100 hektar vil koste næsten 3 mia. kr. og er opdelt i 3 faser med ydermolen og etape 1, 
som vil være færdige i 2037, og etape 2 i 2052. Ydermolen og etape 1 vil koste næsten 2 mia. kr. og alene renterne 
heraf vil beløbe sig til i alt omkring 500 mio. kr. uden at der er mere omsætning og dermed større overskud. Aarhus 
Havn vil skulle låne over 250 mio. kr. for blot at betale renterne indtil udvidelsen kan tages i brug i 2037. 

Aarhus Havn er ejet af Aarhus Kommune, men kan ikke overføre overskud til Aarhus Kommune. Derimod vil et større 
underskud ubetinget blive overført til Aarhus Kommune og dermed borgerne i kommunen. Der foreligger en 
betydelig risiko for at en udvidelse af Aarhus Havn vil være en fejlinvestering med katastrofale konsekvenser for 
vores velstand og dermed velfærd.  

Vi har stillet en del spørgsmål, som vi ikke har fået svar på: 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/09/Klodens-tilstand-og-folketingsvalget.pdf
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/09/Klodens-tilstand-og-folketingsvalget.pdf
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 Hvor meget likviditet skaber havnen selv på sin drift og hvor meget skal lånes?  
 Hvor forventer man at låne så store beløb? 
 Hvilken rente forventer man at skulle betale? 
 Skal kommunen kautionere for beløbet 
 Hvordan vil man klare tilbagebetaling i løbet af lånetiden på 25 år?  

Hidtil har vi kun fået undvigende svar på disse spørgsmål. 

Andre svar har været direkte forkerte – fx hævdes det, at havnen har et overskud på havnedriften på over 160 mio. 
kr. pr år. Det passer ikke. Vi har dobbelt-checket regnskaberne flere gange. 

Overskuddene har de sidste 5 år været som følger: 2017: 85,5 mio. kr.; 2018: 72,3 mio. kr.; 2019: 84,0 mio. kr.; 2020: 
79,0 mio. kr. og 2021: 96,5 mio. kr. 

Det giver 83,4 mio. kr. i gennemsnit eller kun ca. halvdelen af det, der oplyses.  

Der er også vildledende, at man oplyser egenkapital og aktiver som om de to tal skulle lægges sammen – det er synd, 
at de reelle tal søges sløret på den måde.  

Vi føler, at al den usikkerhed om risiko bør medføre, at havne projektet bør stilles i bero, indtil der har fundet en 
saglig behandling og oplysning sted. 

Måske er det en meget sund tænkepause i en tid, hvor der er et skifte i gang i verdenshandelen, som måske 
medfører stagnation eller nedgang i fragtmængderne…  
 

 
Havnens udvidelse risikerer at blive ”stranded asset” 

- containerskibstransporten falder globalt. 
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Opsamling på Borgernes og Politikernes Konference 17. januar 2023. 
Aarhus: Hvilken by, bugt og havn ønsker vi? 

 
TEMA: Projektets påvirkning af havmiljøet 

 
Nedenfor er oplistet de vigtigste pointer og anbefalinger fra konferencens tema om havmiljø: ”Hvad er 
havneudvidelsens reelle miljøpåvirkninger, og hvordan undgår vi at stifte en større miljøgæld? ” 
Oplægsholdere: 
Torben Ankjærø, biolog ved Danmarks Sportsfiskerforbund, ta@sportsfiskerforbundet.dk 
Jesper Harboe Andersen, Forskningschef ved NIVA, Norsk Institut for vandforskning, jha@niva-dk.dk. 
Stiig Markager, Professor i Marinbiologi, Aarhus Universitet, ssm@ecos.au.dk . 
 

De vigtigste pointer: 

 
A) Aarhus Havn kan blive verdensførende som naturbæredygtig havn – men ikke med nuværende planforslag. 

Hvad er Byrådets ambitioner? 

 

B) Største påvirkninger er anlæggelse af 3,4 km ydermole: Permanente naturtab ved fjernelse af livet på 

sandbanker svarende til 704 fyldte rådhushaller og dumpning/klapning af mudderbund i et volumen på 211 

rådhushaller.  

 

C) Der er investeret milliardbeløb i at forbedre vandkvaliteten i det lokale havmiljø siden 1980’erne – men 

havneudvidelsen understøtter ikke denne udvikling.  

 

D)  Prisen for en øget miljøgæld er stor – men bør mindskes ved radikal gentænkning af havneprojektet. 

 

E) Stort behov for uvildig ekspertvurdering af miljøvurderingerne, der er bestilt og købt af bygherre, Aarhus 

Havn.  Udledning af næringsstoffer til havmiljøet er sandsynligvis en juridisk hindring for gennemførelsen af 

projektet i sin nuværende form.  

Uddybning af de enkelte emner  

 

1. Udledning af næringsstoffer til havmiljøet: 
Klapning og råstofindvinding påvirker havmiljøet negativt på mange måder: 
-Tilledning af unaturligt store mængder næringsstoffer fra land sætter allerede i dag havmiljøet under stort 
pres. 
 
-Den fremlagte udvidelsesplan vil bidrage med ca. 4,5-2400 tons ekstra kvælstof til havmiljøet over en 
årrække, alt efter hvilken fagperson, man spørger. 
 
-Stor faglig uenighed om størrelsen på projektets udledningen af næringsstoffer: Uvildig ekspertvurdering 
helt nødvendig. Projektet risikerer at blive underkendt i Klagenævnet, alene på dette punkt. 
 

2. Omkostninger ved at øge miljøgælden til havet: 
-Det koster staten 1300 kr. at fjerne 1 kg kvælstof fra marker ved etablering af nye vådområder. 
 
- Den samme mængde forurening som havneprojektets kvælstofudledning, vil således koste op mod 3,1 
mia. kr. at rense, hvis det var kvælstof fra landbruget. Dette er forudsat, at havneprojektet udleder op mod 
2400 tons kvælstof, som er Professor Stiig Markagers bud på en øvre grænse for projektets samlede 
kvælstofudledning.  

mailto:ta@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:jha@niva-dk.dk
mailto:ssm@ecos.au.dk
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I den fremlagte plan vil ovennævnte kvælstofforurening være helt gratis for Aarhus havn. Men da vores 
nærliggende vandområder stadig har et statsligt fastsat indsatsbehov for at mindste kvælstofforureningen, 
er det i sidste ende staten og borgerne, der betaler for havneprojektets merudledning af 
kvælstofforureningen. 
 
-Regionens rekreative værdier er på spil:  
Kystturismen og rekreative aktiviteter har stor betydning, og kystturismen genererer årligt 2,7 mia. kr. i 
regionen for det vestlige Kattegat1. Et sundt og rent havmiljø i visuelt flotte omgivelser afgørende for 
Kystturismen og de rekreative aktiviteter. Havneprojektets Blue line område er rekreativt og 
naturfremmende på helt lokal plan, men en udvidelse af havnen vil generelt bidrage til at forringe kvaliteten 
af de rekreative oplever.   
 

3. Miljøvurderingens begrænsninger: 
-Mangler beskrivelse af havneudvidelsens betydning for det samlede pres på havmiljøet og biodiversiteten i 
Aarhus Bugt. Både i anlægs- og driftsfasen. 
-Havneprojektet skal ses i en større skala: Meget mere skibstrafik, dybere sejlrender på sigt, klapning og 
sandindvinding, undervandsstøj, herunder direkte og indirekte påvirkninger. 
-Havneprojektet kommer til at øge det samlede pres på havnaturen, men miljøkonsekvensrapporterne 
beskriver kun de samlede påvirkninger som tidsmæssigt samtidige projekter. 
- Scenarier for havneprojektets bidrag til det samlede pres på den marine natur bør laves på en særlig 
databaseret og værktøjsbaseret metode, for at vurdere projektets effekter både i anlægs- og driftsfase:  Det 
bør laves som dette: Økomar projektet  
 

Hvad kan vi gøre i stedet? 
 

 Er ydermolen strengt nødvendig – hvad er ”nice” og ”need to have”? Er den så bydende samfundsmæssig 

nødvendig, at myndighedernes lovbundne princip om forebyggelse af yderligere forringelse af 

kystområderne, kan tilsidesættes? 

 Den miljømæssige pris for det nuværende havneprojekt er høj – hvor går grænsen for hvor meget af bugten, 

vi vil fylde op ?   

 Indvind sand på en måde, så det skader havbunden mindst muligt. 

 Bruge alternative sandkilder (ex. overskudssand fra Randers Havn, 200.000 m3) 

 Indvind kun det sand, der er absolut nødvendigt 

 Undgå klapning/dumpning ved at stille krav om indretning af klapbassin til opfyld på havnen. Dette krav 

stillede Aarhus Amt også til sidste havneudvidelse ved årtusindeskiftet. 

Erstatningsnatur: 

 Der efterlyses vi en mere naturmæssig visionær tilgang til havneprojektet i Aarhus. Det nuværende projekt 

vil, trods det rekreative Blue Line projekt, efterlade en endnu større gæld til genopretning af havmiljøet, 

end vi allerede har stiftet.  

 Udvikling af havnens aktiviteter kan gøres langt mere naturmæssigt bæredygtigt end den fremlagte plan. 

 
 LINK til de to videoer, der blev vist på havmiljø-standen: 
 
Dokumentationsvideo 1: Anbefaling om at droppe klapning af mudderbund (”Gytje”, m.v.): 
https://youtu.be/WpVhNGZme38 
Dokumentationsvideo 2:  Manglende liv i klapområde ud for Østmolen, Aarhus Havn: 
https://youtu.be/icKuWoEZzwk 

 

                                                      
1 Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat – natur-, erhvervs- og samfundsmæssige forhold og scenarier 
(au.dk) 

https://havfriluftsliv.ku.dk/projekter/
https://youtu.be/WpVhNGZme38
https://youtu.be/icKuWoEZzwk
https://dce2.au.dk/pub/SR403.pdf
https://dce2.au.dk/pub/SR403.pdf
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Konklusion: 
Vi sender en klar opfordring til byrådet om at udsætte beslutningen om en havneudvidelse for at gøre 
plads til uvildige undersøgelser og alternative løsninger, som er langt mindre miljøbelastende.   
 
Havneprojektet har en størrelse, der betyder, at Byrådet bør se på havnens ønske om vækst og mere 
containerplads sidestillet med en lang række store samfundsmæssige værdier, som påvirkes negativt og 
permanent. 
 

Baggrundsinformation 
 
En større miljøgæld 

 

A) Der planlægges klapning af 1,8 mio. m3 havneslam og blødt havbundsmateriale i et område ved 

Fløjstrup syd for Aarhus, som i forvejen er belastet af en tidligere sandsugning. Den planlagte klapning er 

i en størrelsesorden, der nærmer sig den klapning, der blev standset ved Lynetteholm-projektet i 

København. 

 

B) Klapning er skadeligt for havmiljøet, fordi det ødelægger levestederne for planter, bunddyr og fisk, der 

hvor materialet dumpes. Sandbunden bliver forandret til en plumret mudderbund, hvor der ikke er 

meget basis for liv.  Livet genindvandrer delvist efter en årrække, men dykkerundersøgelser ved Aarhus 

Havns østmole viser, at selv efter mange år er der næsten ingen fisk i klapområdet, sammenlignet med 

nærliggende områder (se link ovenfor i dokumentet). 

 

C)  Derudover frigiver klapmaterialet i mange tilfælde forurenende næringsstoffer og skadelige 

miljøfremmede stoffer til havmiljøet. 

 

D) Sandsugning af 6 mio. m3 sand ved Moselgrund i Kattegat:  

Omdanner et velfungerende havområde med marint liv til noget, der minder om et månelandskab på 

havbunden – tømt for liv, der kun langsomt genindvandrer, og ofte tabes permanent. 

 

E) Råstofindvinding af sand til fundering af 3,4 km ydermole: 

Medfører store permanente tab af havbundens mest værdifulde levesteder for fisk og biodiversitet 

generelt: De lavvandede sand, grus og stenbanker er de biologisk mest værdifulde områder, og de få 

tilbageværende af disse områder tabes løbende, som er resultat af råstofindvinding gennem årene.  
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Tema:  Byens identitet og byudvikling 

’Byens havn’ eller ’havnens by’? Hvilken byudvikling vil vi have? Hvad står vi til at miste? 
 

Oplæg ved Ellen Braae, landskabsarkitekt, Professor ved Københavns Universitet og bosiddende i Aarhus 
Jens Christian Pasgaard, Privatpraktiserende arkitekt og bosiddende i Aarhus 

 

Aarhus’ unikke kontakt til Aarhus Bugten 

Aarhus’ største adelsmærke og kendetegn er dens unikke landskabelige placering, hvor skovene 
langs kysten fra syd og nord kommer helt tæt på bymidten. Det er Aarhus’ DNA – det er byens guld. 
 
Den kvalitet har næsten ingen andre større byer i verden og andre steder bruges milliarder på at (gen)etablere en 
eventuel tabt kontakt til vandet. I Aarhus er denne kvalitet desuden forbundet med skove og strande. Samtidig 
fortættes byen betragteligt i disse år – og forudsætningen for at kunne bo tæt er adgang til offentlige rum af HØJ 
kvalitet. Det er i vid udstrækning områderne syd for bymidten, som skal hjælpe os med at tilvejebringe disse fælles, 
rekreative rum. 
 
Vi står med havneudvidelsesplanerne i en historisk unik situation, hvor byens kontakt til bugten 
genforhandles. Kontaktpunktet mellem midtbyen og de landskabelige kvaliteter (bugt, skov, 
strand) er Tangkrogen. Med de foreslåede planer er vores bekymring at: 
 
• Nærhed til og samspillet mellem bugt, strand og skov – som er en væsentlig del af Aarhus 
DNA – antastes betragteligt 
• Den visuelle kontakt fra bymidten til bugten (Skødshoved, Helgenæs, Samsø og videre ud) 
reduceres betragteligt 
• Kontaktpunktet mellem by og landskab rykkes markant længere mod syd 
• Tangkrogen vil ikke længere opleves som landskabelig, men som industriel 
• Det øgede behov for adgang til nærrekreative områder af HØJ kvalitet kan ikke tilgodeses 
på samme ligefremme måde og der må investeres i erstatninger 
• Åbne rum og landskabelige kvaliteter kan IKKE genskabes, når de én gang er sat over styr 

 

 
 

Aarhus – kontakt til bugten

Fladeland-Masterplans linje for 
havnens sydlige afgrænsning

Sigtelinje fra Mindeparken og
Marselis Slot over Aarhus Bugten

Gode strømforhold skal
sikre strand og badevand

Tragtvirkning skabt 
af havneudvidelse
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Bilag til temaet om klima - beregning af CO2 budgettet: 

 

Konklusion om CO2-budgettet: Danmark vil med de nuværende udledninger overskride sit  

CO2 budget om 4 år. Vi har 237 mio. tons CO2 tilbage og udleder årligt 62 mio. tons. 

      Verden vil overskride det globale budget om 5-6 år.  
      Herefter overskrider vi / verden Tipping Points.  
      Konsekvenserne af dette er et sammenbrud af de store økosystemer på kloden.  
      Det sætter unægtelig havneudvidelsen i et ganske grelt, men også et særdeles klart lys: Vi kan ikke tillade  
             os at investere i et anlægsprojekt med så store udledninger. 
 

Præciserende beregning af resterende CO2-budget:  

1.    Det resterende globale CO2-budget var i begyndelsen af 2020 ifølge IPCC 500 GtCO2 - regnet med udgangspunkt i 1,5 
grader målet og med 50% sandsynlighed for realisering (G = Giga = Milliarder tons CO2). 
Kilde: file:///C:/Users/Acer%20E15/Downloads/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers-2.pdf - dvs. IPCC, WGIII, 
side 6 : B.1.3 - især: “the current central estimate of the remaining carbon budget from 2020 onwards for limiting 
warming to 1.5°C with a probability of 50% has been assessed as500 Gt CO2, and as 1150 Gt CO2 for a probability of 
67% for limiting warming to 2°C.”  

  
2.    Danmarks andel af det globale resterende CO2-budget beregnes ud fra befolkningen i Danmark ift. den globale 

befolkning. DK 5.928.364 (okt. 22) og Verden 8.006.980.000 (jan. 23, begge Wikipedia) - betyder at Danmarks andel er 
0,0740% af det globale budget.  

  
3.     Danmarks resterende CO2-budget er derfor 370 MtCO2 ved begyndelsen af 2020 (M = Mega = Millioner tons). 

  
4.     De årlige globale udledninger er iflg. IPCC 59 GtCO2 - Kilde: WGIII, side 5: B.1.1 Global net anthropogenic GHG 

emissions were 59±6.6 GtCO2-eq [FOOTNOTE 7, 8] in 2019. 
  

5.     Der er gået 3 år siden starten af 2020 (2020 + 2021 + 2022) a 59 Gt, så det globale budget er i dag 323 GtCO2  
  

6.     Danmarks andel er derfor 237 MtCO2    
  

7.    De årlige udledninger i Danmark er officielt på 38 MtCO2 (hvor man ser bort fra 3 større kilder - biomasse, 
international transport med skibe og fly samt nettoimport af varer og de dermed forbundne CO2 udledninger 
forårsaget af forbrug i Danmark.   

  
8.    Mere reelt er vores årlige udledninger 62 MtCO2 om året - når CO2 udledningerne fra vores internationale transport  

med skibe og fly samt biomasse medregnes.  
  

9.    Det vil give os 4 år før Danmark overskrider vores CO2 budget og dermed vores fair andel af Parisaftalens  mål om 1,5 
grader.  

  
  10.   Sammenlignende: Verden udledte 400 af de 500 GtCO2 nævnt under pkt. 1 i årene 2010-2019. Dvs. at på  
            10 år udledte vi globalt de samme GtCO2, som  4/5 af de GtCO2 vi har, hvis sandsynligheden er 50%.  
 
  11. Verdens CO2 budget overskrides om knap 5 år til godt 6 år, dvs. i 2028 senest 2030, beregnet  
           ud fra:  Resterende mængde CO2 er 323 GtCO2 og vi udleder globalt hvert år   
           59 GtCO2 - med følgende usikkerhed jf. IPCC: 59+6,6= 65,6 eller 59-6,6=52,4.     
 

Tre kilder til CO2-budgettet:   

1. ”Reduktionsveje i klimaloven - Hvor meget og hvor hurtigt skal vi reducere CO2-udledningerne?” 
af Stig Melgaard og Palle Bendsen, NOAH Friends of the Earth Denmark, november 2019. 
 

2. ”CO2-budget 2022: Kevin Anderson: "Allocating global carbon budget to nations" 
https://www.youtube.com/watch?v=35-1n1ZowvM - Uppsala Universitet -  
 

3. IPCC -”Climate Change 202. Mitigation of Climate Change. Summary for Policy Makers.”  WGIII, Working Group III 
contribution to the, Sixth Assessment Report of the, Intergovernmental Panel on Climate Change.  

https://www.youtube.com/watch?v=35-1n1ZowvM

