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Nyhedsbrev nr. 3 om Havneudvidelsen i Aarhus, jan 2023 

Hvilken by, bugt og fremtid ønsker vi, 

og hvordan passer havnen ind i de visioner? 

 
Tegninger: Thomas Bekker, fra foreningen Beskyt Aarhusbugten 

Velkommen til det tredje nyhedsbrev i en serie. Lavet for at informere om havneudvidelsen i Aarhus.   

Nyhedsbrevet handler denne gang om  

 vores - danskernes og aarhusianernes - overforbrug og dets fremtid  

 om en containerskibstrafik, som udgør en af verdens største klimabelastninger og ikke desto mindre 

iscenesættes som fremtidens både bæredygtige og emissionsfrie transportform  

 om et alternativ til havneudvidelsen - Aarhus som en grøn og bæredygtig by 

 om demokratiet der har svære kår i havneprocessen 

 og endelig præsenterer vi Aarhus Quizzen med markante præmier på højkant 

 

Vi er en nation der forbruger 4-5 gange vores fair andel af 

klodens ressourcer. Vi kunne satse på ’det gode liv’ og 

livskvalitet fremfor flere ting 

Af Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste 

I Danmark forbruger vi, så der skal 4,6 jordkloder til, hvis alle skulle leve som vi. Vores overforbrug af verdens 
ressourcer betyder, at vi hvert år når den dag, hvor vi har opbrugt vores fair andel af Jordens ressourcer, tidligere.  
I år nåede vi dagen allerede den 28. marts - ’overshoot day’ kaldes det. Resten af året er overforbrug. 
 
Hver dansker udleder i gennemsnit 17 mio. tons CO2 om året. Det er så meget at vi placerer os blandt de 10 mest 
udledende folkefærd i verden. Og vores forbrug stiger år for år. - ”Men så længe vores forbrug ikke adresseres, 
forbliver vores klimaaftryk meget stort” (CONCITO, Altinget, 21. dec. 2022). Vores privatforbrug er en af de vigtigste 
årsager til vores voldsomme klimaaftryk. 
 
I JP skrev lokalformændene for DSU, VU og KU for nylig (7. dec. 2022) et indlæg, hvori de under overskriften ”Kære 
Byråd: Udvid Aarhus Havn for vores børns skyld” taler for en gennemførelse af Aarhus Havns plan om en enorm 
havneudvidelse. Vores forbrug vil blive ved med at stige, siger de, og den mest ansvarlige måde at tackle dét på er 
ved mere skibstransport, som er det grønne alternativt til alle andre transportformer. I et andet afsnit nedenfor 
behandler vi det med skibstransportens bæredygtighed. Her skal det først handle om vores forbrug. 
 
De 3 ungeformænd udlægger det nærmest som en naturlov, at vores forbrug vil blive ved med at sige - ”Det er naivt 
at tro, at den kommende generation vil sænke sin levestandard” skriver de.  
 
Men det virkeligt naive er at tro, at vi kan bevare vores gode liv uden at ændre måden vi gør tingene på, uden at 
ændre vores livsstil. Hvis ikke politikerne og borgerne, vi, tager ansvar nu, så er det ikke op til vores børn at 
bestemme om de vil sænke deres levestandard. Så skal det ekstreme vejr nok gøre det for dem.  
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Vores klode er allerede blevet 1,2 grader varmere. Med de nuværende udledninger vil vi overskride Parisaftalens 1,5 
graders mål allerede i 2030, siger IPCC, FN’s klimapanel, der samler hele klodens klimavidenskab.  
Hermed overskrider vi de såkaldte Tipping Points, hvor klodens store økosystemer begynder at bryde sammen uden 
for menneskelig kontrol, siger de.  Se fx denne korte opsamling på klimavidenskabens aktuelle bedste viden  

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/09/Klodens-tilstand-og-folketingsvalget.pdf  
 
Men vi kan gøre noget ved det. Vi kan ændre vores overforbrug. Omlægge til klimavenlige vaner. Forbruge mindre. 
Mindske kødspisningen, droppe vores ferier med lange fly-ture, købe langt mindre tøj, undlade dyre vaner og 
luksusforbrug osv. Tøjmoden skifter 10 gange årligt i Danmark og det meste af vores brugte tøj brændes, hvilket 
udleder CO2, ligesom det koster store mængder CO2 at producere tøj. Vi kan genbruge og upcykle tøj i stedet.  
 
Vi kan købe varer der er fremstillet klimavenligt og lokalt. Men det handler ikke kun om ’varer’. Det er ikke et højt 
materielt forbrug af tøj, billig elektronik fra Kina osv. der giver gode liv. Faktisk fortæller forskningen, at yderligere 
forbrug ikke fører til mere livskvalitet, når man først har nået et vist niveau.  
 
Vi kan satse på ’det gode liv’, på livskvalitet i stedet for forbrug af ting. Satse på dét der giver os glæde. Satse på 
værdien at et glædes- og kærligheds fyldt liv med gode relationer til familie, venner og netværk. Satse på oplevelser 
snarere end forbrug af ting. Satse på oplevelser i naturen. Corona-nedlukningen tvang mange til at genoverveje, 
hvad der egentlig betød noget for dem. Og vi begyndte at bruge naturen og hinanden på nye måder. 
 
Og vi kan danne grønne nabofællesskaber, hvor vi hjælper hinanden med at omstille til et mere klimavenligt liv. 
Overalt kan vi diskutere, hvordan vi lever et mindre ressourcetungt liv, for… 
”Det er helt afgørende at adressere vores forbrug af ressourcekrævende varer, både dem vi producerer og 
importerer. Det vil kræve at vi ændrer forbrugsvaner, men også at beslutningstagere tager ansvar med forskellige 
tiltag til at facilitere, at det bliver muligt for os at leve og forbruge grønt” (CONCITO, Altinget). 
 
”Så lad os starte samtalen om det gode liv med trivsel OG respekt for planetens grænser” slutter CONCITO deres 
artikel i Altinget. God, god ide. Faktisk den eneste realistiske, hvis vi vil have en fremtid. Og hvis ikke VI kan i 
Danmark, et af verdens rigeste lande, hvem skulle så kunne?  
 
  

Containerskibstransport er ikke ’den mest bæredygtige 

transportform’ - den er tværtimod dybt klimabelastende 

”Vi er på vej mod klimahelvede” sagde Antonio Guterres ved COP27.  

Aarhus Byråd sætter speed på retningen, når man vil øge skibstransporten 

 
»Vi har ført krig mod naturen, og nu slår naturen tilbage på frygtelig vis,« sagde FN’s generalsekretær, António Guterres, da han 

besøgte Pakistan, hvor 1/3 af landet i sommer blev oversvømmet. 

Af Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste 

Verden er på vej mod et katastrofalt klimakollaps. Som FN’s generalsekretær, Antonio Guterres, udtalte ved 

åbningen af COP27 i år ”We are on a highway to hell with our foot on the accellerator”. 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/09/Klodens-tilstand-og-folketingsvalget.pdf
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Vi er ifølge verdens klimavidenskab på vej mod knap 3 graders temperaturstigning. Opvarmningen vil indiskutabelt 

føre til mere ekstremt vejr. Og selvom vi i Danmark skulle være så heldige at undgå de allerværste oversvømmelser, 

tørker, orkaner og flodbølger - hvad intet tyder på - så vil millioner af flygtninge søge hertil af den simple grund, at 

det er blevet umuligt at leve der, hvor de plejer. 

Inden COP27 fremlagde FN’s klimapanel en række rapporter. Ud fra disse analyser sagde FN’s generalsekretær:  

”Halvdelen af menneskeheden er i fare for oversvømmelser, tørke, ekstreme storme og naturbrande. Ingen nationer 

er immune. Alligevel fortsætter vi med at fodre vores afhængighed af fossile brændstoffer. 

- Men vi har et valg. Kollektiv handling eller kollektivt selvmord. Det er i vores hænder”.  

”Afhængighed af fossile brændstoffer” - det er et kodeord i forbindelse med containerskibstrafikken. For den foregår 
om noget ved hjælp af fossile brændstoffer, mere præcist vha. olie. 

I dag foregår 90% af klodens transport på containerskibe, der tegner sig for 5% af hele verdens CO2 udledninger.  

Der er 70.000 containerskibe på verdenshavene, og hvert skib udleder årligt som en provinsby på 60.000. Et skib som 

Emma Mærsk bruger 200.000 liter såkaldt tung olie i døgnet (bunkersoil, en særligt CO2-forurenende type olie). 

Mærsk samlede flåde af containerskibe er på 740. De udleder samlet 34 mio. tons CO2 eller næsten det samme som 

Danmarks samlede udledninger, det regnes blot ikke med i vores klimaaftryk, fordi det er ”international transport”, 

hvis udledninger ingen i verden medregner! - Men klimaet er selvfølgelig lige stærkt påvirket af den grund.  

Og dét aftryk vil man nu forøge. Og kalde det for bæredygtigt. Havneudvidelsen vil ifølge MKR-rapporten medføre 

400 ekstra containerskibe. Alle udledende som 60.000 danskere årligt. Mærsk regner med at 13 af deres 740 skibe 

kan sejle på ’grønne brændstoffer’ i 2030 (man satser på metanol). Men ’metanol’ udleder CO2 ved afbrænding. Så vi 

kommer ikke til at opleve ”emissionsfri” skibstransport, som Aarhus Havn ynder at kalde fremtidens skibstransport.  

Aarhus har ikke et særligt klima. Vi er en del af det globale klima. Og vi er forpligtiget os til at overholde 1,5 graders 

målet fra Parisaftalen. Ovenikøbet har Aarhus et særligt mål om klimaneutralitet i 2030 - ”verdens mest ambitiøse 

mål”, ifølge Jacob Bundsgaard.   

Og alligevel virker det som om Byrådets flertal og dets borgmester er fuldstændig ligeglad med sit eget mål. Ligeglad 

med om vi belaster klimaet yderligere. Villig til at greenwashe et af de største klimaaftryk i verden - 

containerskibstrafikken - overfor sin egne borgere. Helt ligeglad med kommende generationer. Man argumenterer 

med at skibstrafik udleder mindre CO2 end nogen andre transportformer, og derfor kan vi fortsætte med den 

globale handel med Kina og Asien. Men vi skal standse og minimere udledningerne. Ikke fortsætte dem. 

 

Alternativet til havneudvidelser og gammeldags vækst er en 

bæredygtig by med grønne virksomheder  

og en enkel grøn livsstil 

Af Niels Aagaard, formand for foreningen Det Fælles Bedste 

Aarhus står - ligesom alle verdens øvrige byer - over for en nødvendig omstilling til en grøn, bæredygtig by. 

Nødvendigheden, hastigheden og radikaliteten af denne omstilling beskrives i dag af klimavidenskaben stadig 

tydeligere og med én stemme: Det haster, det skal være nu og det skal være ’en fundamental omstilling af de systemer, 

vores samfund baseres på’, for vi er tæt på at overskride klodens Tipping Points.  

 

Men en sådan omstillingsproces vil ikke på nogen meningsfuld måde kunne foregå uden, at Aarhus’ borgere bliver 

aktivt involveret og selv er med til at formulere: Hvad er det for en by, vi ønsker at leve i? Hvad er det for en fremtid, 

vi ønsker at give videre til vores børn? Hvordan kan vi bedst sikre at byen bliver bæredygtig og dermed tage ansvar 

for kommende generationer? 
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Vi skal vækste, men på nye måder. Vækste i omstilling, i genopretning af natur og økosystemer. Vækste i 

iværksættelse af grønne virksomheder, som giver grønne jobs. Vækste i grøn forskning. Der er et hav af grønne jobs i 

omstillingen til bæredygtighed. Vækste i resiliens, dvs. opbygge modstandskraft mod de kommende kriser. 

Enhver ny samfundsinvestering skal være omstilling. Og da vores ressourcer i fremtiden bliver sparsomme, fordi 

klima- og miljøkrisen medfører dyre ekstraopgaver som dæmninger, omlægning af kloaksystemer, flytning af byer 

osv., så skal vi ramme rigtigt i enhver større investering. 

Men et er sikkert: Omstillingen er nødt til at starte nu - vi har allerede trukket den alt, alt for langt.   

Havnens behov er ikke det samme som byens behov, det begynder at stå klart for mange. Havnens behov er indtjening 

her og nu, uden særligt hensyn til klima og miljø eller fremtiden. Byens behov er derimod omstilling og en grøn 

fremtid. Det gælder Aarhus, som det gælder København og alle landets byer og lokalsamfund. Derfor arbejder vi for at 

samle flest mulig af borgerne til en fælles proces, hvor vi formulerer fremtiden og omstillingen.  

Det handler om vores visioner for Aarhus som by.   

Hvordan vil vi leve, bo, spise, bygge, forbruge, beklæde, transportere os på måder, der er klimavenlige og genskaber 

naturen og økosystemerne, herunder bugten?  

Vi tror det er afgørende vigtigt at samle aarhusianske borgere på tværs af fællesråd, ngo’er, forvaltning, 

universiteter og uddannelser, detailhandel og erhvervsliv til formulering af: Hvad gør vi? Hvordan gør vi?  

… At formulere fremtiden sammen. Et område ad gangen.   

Hvordan vil vi fx spise? – Og hvad vil det kræve?  Hvad kan vi selv gøre og hvad kan vi gøre i fællesskab? Hvad skal 

vi have andre - kommunen, folkeoplysningen osv. - til at hjælpe os med?  

Det kunne betyde fx: at vi danner indkøbsfællesskaber, danner grønne nabofællesskaber der fx spiser sammen, laver 

folkeoplysningskurser i klimamad, får det ind på de lokale skolers skema, laver urban farming, byhaver, opkøber jord, 

laver Andelsgaarde. Går sammen med lokale supermarkeder om at ændre varesortiment. Laver stop-

madspilsprojekter. Opbygger netværk til lokale gårde, der producerer vores sunde fødevarer. Osv.  

I starten i mindre lokale grupper. Måske en gade, et boligkompleks eller en bygning, et nabofællesskab, del af et 

bykvarter, nabogrupper i et fællesråds område osv.  Senere som mange små veje, der bliver til en fælles hovedvej, som 

igen samles til en motorvej for omstilling. Undskyld udtrykket.  

Som socialdemokraten Søren Peschardt, tidligere formand for Natur- og Miljøudvalget i Vejle Kommune, sagde til 

Det Fælles Bedste’s udsendte i 2017:  

”Vi (kommunen, naa) kan gå foran og inspirere i stedet for at gå bagerst. Der er et væld af muligheder, og det er 

egentlig bare at gå i gang.” 

Vi starter fremtidsværkstederne i foråret i Aarhus. Som bud på en vision for Aarhus se denne vision 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/09/Fremtidens-groenne-Aarhus-Vision-om-verdens-bedste-lille-storby-9.pdf  

 
 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2021/09/Fremtidens-groenne-Aarhus-Vision-om-verdens-bedste-lille-storby-9.pdf
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Demokrati: Den største beslutning i årtier har kørt under befolkningens 

radar ... og en stor indrømmelse fra borgmesteren 
 
Af Jeppe Spure Nielsen 

 

Vi har at gøre med en af de største beslutninger i Aarhus Kommune i årtier, som Gert Bjerregaard (Venstre) har 
udtalt i en af de lokale aviser: Den planlagte udvidelse af Aarhus Havn omfatter en ny mole ud i Aarhusbugten på 3,4 
km, der indkredser et areal på 180 hektar. Det svarer til tre gange Aarhus Ø.  
 
Processuelt har udvidelsen været undervejs i nogle år allerede som lokalplansforslag. Projektet hedder "Forslag til 
lokalplan 1163", og med dette anonyme og teknisk klingende navn har processen kørt under radaren inde i byrådet 
uden at påkalde sig offentlighedens interesse. Vi kan kun gisne om, hvorvidt det har været en bevidst strategi eller 
skyldes tilfældigheder.  
 
Under alle omstændigheder er det en undladelsessynd, at debatten ikke aktivt har været rejst tidligere, så vi som by 
og borgere kunne blive klogere på dagsordenen sammen med politikerne. Også set i lyset af, at vi så sent som i 2021 
afholdt kommunalvalg og gav byrådet et nyt mandat.  
 
Det var først da forslaget, som kører i et såkaldt 'myndighedsspor', skulle i høring, at det gik op for flertallet af 
århusianerne, hvad der var på vej. En lang række organisationer stablede hurtigt en borgerkonference på benene i 
februar 2022 for at skabe kritisk opmærksomhed om lokalplanforslaget og de tilhørende høringer. 1.572 
overvejende kritiske høringssvar blev det efterfølgende til fra borgerne i Aarhus. Herefter igangsatte borgmester og 
rådmand for Teknik og Miljø en såkaldt 'ekstraordinær borgerinddragelsesproces', hårdt presset af en række 
insisterende borgergrupper. 
 
Det demokratiske problem er, at processen stadig kører i myndighedssporet. Det betyder i praksis, at processen reelt 
kun drejer sig om at godkende eller i mindre grad justere det fremlagte forslag. Dermed åbnes der på trods af 
betegnelsen "ekstraordinær borgerinddragelsesproces" ikke op for en reel demokratisk proces, der kan rumme de 
visionære temaer og værdibaserede spørgsmål, som mange borgere brænder for at kunne stille og drøfte med 
hinanden. Spørgsmål som: Hvad er det for en by, vi ønsker? Hvilken rolle spiller havnen i den forbindelse? Hvad sker 
der, hvis vi ikke udvider havnen? Hvilke andre muligheder findes der? Hvordan kan vi afveje hensyn til klima, miljø, 
økonomi og herlighedsværdi? Hvordan kan vi træffe en god beslutning, som samler os og ikke splitter? 
 
At der herudover er en række væsentlige kritikpunkter i måden, borgerinddragelsen er udført på i praksis, gør det 
ikke bedre. Borgmesterens dobbeltrolle som formand for havnens bestyrelse er selvsagt problematisk, især set i 
lyset af, at borgerinddragelsen hele vejen har været styret tæt af Borgmesterens Afdeling. Der har manglet 
armslængde for at sikre gode lærende processer og skabelsen af tillid til de input og analyser, der kommer ind til at 
kvalificere beslutningsprocessen.  
Som borgmesteren sagde afslutningsvis til borgerkonference #2 d. 7. november 2022, som Aarhus Kommune 
afholdt: "Jeg er med på, vi er kommet på bagkant i diskussionen. Det havde været meget bedre, hvis vi havde haft 
nogen af de her forløb meget tidligt, tilbage i 2018, men jeg synes... og det lærer vi af... og det er vi i fuld gang med 
at lære af, men vi kan jo ikke ændre på det forløb, der har været. Men jeg synes, vi er kommet godt efter det i forhold 
til at få mange af de her forskellige input ind i diskussionen."  
En række borgergrupper er helt enige med borgmesteren i, at den demokratiske proces har vendt forkert, og vi bør 
allerede nu tage konsekvenserne af læringen ved at få vendt processen rigtigt, tøve og få talt visioner og ambitioner 
for byen først! Vi bør udvikle 'Byens havn' og ikke 'Havnens by'! Forslaget om en havneudvidelse er Aarhus’ største 
beslutning i årtier - og har store og irreversible konsekvenser for miljø, klima og økonomi samt byens 
herlighedsværdi og DNA. Det går ikke, at så stor en sag for hele byen er blevet kørt som en simpel lokalplansag. 
 
En lang række organisationer og borgergrupper mener, at grundlaget for beslutningen er for dårligt og ensidigt 
belyst. Derfor inviterer de nu borgere og politikere til en viden- og visionskonference tirsdag d. 17. januar kl. 19-22 i 
Rådhushallen med målet om at kaste lys på mange af de problematiske aspekter ved den planlagte havneudvidelse 
og dermed sende en klar opfordring til byrådet om at udsætte beslutningen for at gøre plads til flere undersøgelser 
og en mere oprigtig og veltilrettelagt demokratisk dialog. Ses vi?   
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Aarhus Quizzen 

Aarhus’ Borgmester Jacob Bundsgaard har haft travlt med at invitere modstanderne af havneudvidelsen på 

kompromissøgende fælles gåture langs Aarhus Bugten. Efter hvad vi har hørt, er det Sebastian Jonshøj, formanden 

for Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, Svend Erik Kristensen, formanden for Beskyt Aarhus bugten, Torben 

Ankjærø, biolog og aktiv i Danmarks Sportsfiskerforbund som er blandt de heldige, der foreløbig har modtaget 

borgmesterens invitationer. 

Det får os til at stille følgende spørgsmål: Tror du borgmesterens invitationer er udtryk for: 

1. Borgmesteren føler en vis vemod med at skulle sige farvel til udsigten mod Mols og de rekreative værdier 

ved bugtens vidunderlige møde med det blå og dugfriske vand i Aarhusbugten?  - eller skyldes det 

 

2. Borgmesteren har et brændende ønske om at blive venner med alle modstandere af hans store 

anlægsprojekt?   - eller skyldes det 

 

3. Borgmesteren er en snu rad, der ved at han kan charmere enhver af sine politiske modstandere, så de falder 

til kompromis-patten og siger ja til en mindre eller en mellem havneudvidelse. Og så er den hjemme! 

 

Det rigtige svar vil blive belønnet med en gåtur med borgmesteren (under forudsætning af dennes venlige og 

beredvillige tilsagn). Fuglekikkerter og romantisk madkurv medfølger. 

Vi kan som en lille gratis hjælpeoplysning fortælle, at borgmesteren tilsyneladende vil komme i rigtig god form, hvis 

han skal blive venner med alle modstanderne af havneprojektet. Se blot de ganske mange organisationer, der står 

bag konferencen i næste uge nedenfor… 

Med de bedste hilsner og håbet om en god Borgernes Konference i Rådhushallen tirsdag den 17. januar 2023.  

Niels Aagaard 

Arrangører af konferencen: 

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   

 

Debatten kan følges her https://www.facebook.com/groups/483789590542011  

Facebook begivenhed med program her https://www.facebook.com/events/3376927269185972  

https://www.facebook.com/groups/483789590542011
https://www.facebook.com/events/3376927269185972

