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Må man lyve?  

MÅ EN KOMMUNE GODT LYVE SINE BORGERE LIGE OP I ANSIGTET? 

om havneudvidelsen og klimaet - analysen gælder de fleste kommuner 

 

Må en kommune godt sige til borgerne at man har ”verdens mest ambitiøse klimapolitik”, når man 

ingen klimapolitik har overhovedet? Svaret er JA.  

Må en kommune godt fortælle borgerne at vi om 7 år bliver ”klimaneutrale” - altså slet ikke udleder CO2 - 

når al udledning stiger og kommunen ikke aner, hvor meget dens udledning er, samlet set? Svaret er JA. 

Af Niels Aagaard, formand for Det Fælles Bedste 

Aarhus Kommune har sat løgnen om kommunens klimapolitik i system. Man kalder det selvsagt ikke ”løgn”, for 

sådan tales ej i dannet demokratisk debat. Man kalder det ikke engang ”greenwashing”, for sligt gør man ej. Man 

kalder det simpelthen for ”ambitiøs klimapolitik” for det lyder godt.   

Er det usandt, vildledende, greenwashende osv. - kort sagt: løgn? - JA!  

Det er fuldstændigt, som når brugtbilsforhandleren roser et bilvrag til skyerne. Kunden bliver snydt, så det driver. 

Sådan er det også med Aarhus’ borgere: Byens borgmester og ledende partier snyder os, så vandet driver og har 

gjort det gennem snart mange år. Prøv og hør: 

1. TO FORSKELLIGE VERDENER: CO2 BUDGET OG NET ZERO (DVS. KLIMANEUTRALITET) 

Det vigtigste begreb i klimapolitik er CO2-budgettet. Det fortæller, hvor meget CO2 vi endnu kan tillade os at udlede 

før vi overskrider Parisaftalens 1,5 grader og dermed overskrider Tipping Points, hvorefter verdens økosystemer 

begynder at bryde sammen uden for menneskelig kontrol.  

(læs gerne den sidste sætning igen, og hvis du tænker det lyder overdrevet, så læs venligst ”Klodens Tilstand” 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/09/Klodens-tilstand-og-folketingsvalget.pdf ).  

Danmark har resterende omkring 230 mio. tons CO2, vi kan udlede. Vi udleder årligt ca. 60 mio. tons. Vi har med 

andre ord 4 år tilbage, før vi overskrider vores budget. Herefter kan vi ikke udlede så meget som ét gram 

nogensinde, hvis vi vil undgå at økosystemerne bryder sammen. Det er ikke nogen rar nyhed, men desværre sandt og 

beregnet ud fra IPCC’s analyser, se https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev-4-om-

Havneudvidelsen-2.pdf  

- Faktisk er det så lidt en rar nyhed, at politikerne slet ikke bruger dette begreb - CO2-budgettet.  

Guskelov har man også et andet begreb i klimapolitikken - klimaneutralitet, også kaldet netto-nul eller net zero. Det 

betyder, at alt det CO2, som et land udleder, opvejes af alt det CO2, der opsuges af landets skove, marker, have og 

ny teknologi. Ikke nødvendigvis hvert år, men i tidens løb, engang. Læg især mærke til det sidste: ”ny teknologi” og 

”engang”. 

Klimaneutralitet er det begreb alle politikere elsker og bruger, for det er et gummibegreb, som rummer mulighed for 

at snyde på vægten. Det fortæller, at først udleder vi alt for meget i alt for mange år (overskrider CO2-budget og alle 

grænser), men bagefter suger vi det hele op igen.  Begrebet er super-velegnet til intet at foretage sig i mange år, for 

derefter at få teknologien til at fikse det hele, engang. Man forstår politikernes begejstring. Hockey-staven. 

Smart. Godt tænkt. Hvordan suger vi det mon op? Ja, det er så dér, det begynder at halte, men ideen er sørme god.  

 

Det er dette begreb om ’klimaneutralitet’, alle lande bruger: Danmark bliver officielt klimaneutral (net zero) i 2040. 

https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/09/Klodens-tilstand-og-folketingsvalget.pdf
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev-4-om-Havneudvidelsen-2.pdf
https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2023/01/Nyhedsbrev-4-om-Havneudvidelsen-2.pdf


Det Fælles Bedste - Nyhedsbrev nr. 7 - jan. 2023 

 
Sverige i 2045, UK i 2050, Australien i 2060 og Indien i 2070. Det er sådan alle lande melder ud, og politikerne er 

stolte, når de melder ud: Vi har fod på klimaet. Og ingen medier går bag disse tal. Men virkeligheden bag 

gummibegrebet er en uhyggelig anden.  

For det politikere og medier aldrig siger om virkeligheden bag klimaneutralitet er: At vi realistisk set kommer til at 

overskride CO2-budgettet inden længe (globalt er det senest 2030) og derefter kommer til at fortsætte med at 

udlede alt, alt for meget i mange årtier, før vi engang, måske først om årtier - forhåbentlig - opfinder en teknologi, 

der kan opsuge alt det, vi har udledt for meget.  

Teknologien kaldes CO2-fangst (CCS, BECCS, DACCS). Og tanken er, at vi med teknologiens hjælp kan opsuge så 

meget CO2, at vi en gang når til det punkt, hvor vi har opsuget alt dét, vi overskred med i de mange år; vi er nået 

netto-nul-udledning - klimaneutralitet. Det er en slags klimaets ”fedtsugning”. Først spiser vi os alt, alt for tykke. Og 

vi bliver syge, som bare dét. Men så suger en maskine fedt ud af os, og så er vi klar igen. 

Politikerne giver med andre problemerne videre til en teknologi, der først skal udvikles og til senere årtiers politikere 

- Good Luck!  

Og endnu vigtigere:  Det man ALDRIG KUNNE DRØMME OM AT SIGE er, at når vi først har overskredet CO2-

budgettet, så begynder alle økosystemer at bryde sammen. Vores verden falder fra hinanden, alt normalt 

samfundsliv ophører. Så er der ingen normal civilisation at bedrive CO2-fangst i.  

Og så må vi opgive dyre, ikke-virkende, sygt udtænkte teknikker som CO2-fangst, der kun er beregnet på at 

greenwashe. For prøv at høre: 

 

2. CO2-FANGST ER IDIOTI SAT I SYSTEM 

CO2-fangst sker ved, at man opfanger CO2 fra (primært) vores kraftværker, hvor man fyrer med skove, - det kaldes 

for biomasse. Den opfangede CO2 gemmes i undergrunden eller bruges til såkaldt ’grønne brændstoffer’, PtX.  

CO2 fanges altså fra biomassen, som fremkommer ved, at vi fælder enorme skovområder i udlandet, transporterer 

træet halvvejs over kloden til de rige landes kraftvarmeværker, hvor det fyres af og udleder al den CO2, træerne 

nogen sinde har opsuget. Det er CO2-fangst.   

Vi ved endnu ikke hvordan vi gemmer den i undergrunden trods årtiers forskning med støtte fra den ellers 

ressourcestærke fossilindustri. Og vi ved ikke hvordan det bruges til PtX i stor skala, trods årtiers forskning fra bl.a. 

fossilindustrien. 

Det er ren idioti sat i system. Skovene kunne have opsuget CO2, nu fyrer vi dem i stedet af i atmosfæren, fanger en 
del af det og kalder dét en løsning … Men det har en flot og vældig salgsegnet titel: CCS eller BECCS (Bioenergy with 
Carbon Capture and Storage). 

Da det nu er så åbenlyst idiotisk har man også fundet på et system, der undlader det med træerne og trækker CO2 

direkte ud af atmosfæren (DACCS, Direct Air ..). Smart og lige så urealistisk. Ikke desto mindre er begge CO2-fangst 

teknologier noget, politikerne satser på. Mest det med biomassen, for det bruger vi jo i forvejen i vores 

kraftvarmeværker. 

Herudover er der dét - mildt sagt enorme - problem ved CO2-fangst, at teknologien slet ikke er opfundet i større 

skala endnu. Det er derfor banker, pensionsselskaber og finansverden ikke investerer i CO2-fangst - det virker ikke i 

stor skala. Der er også det problem at CO2-fangst er meget dyrt og meget energikrævende.  

Kort sagt: Det er ingen løsning. Ikke desto mindre er det dét, alle lande satser på som selve løsningen på 

klimakrisen. Og det er også dét, der gør, at landene kan sige, de bliver CO2-neutrale år 2040, 2050 osv. Frygteligt, 

men sandt.  

Læs fx ”Politikerne er vilde med CO₂-fangst: det kan blive en bombe under klimaet”. Nikolaj Kornbech, i: Ræson, 

2021, Nr. 48, S. 76-81. 
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3. AMBITIØSE AARHUS GÅR FORREST I IDIOTIEN  

Alle verdens lande har et årstal, hvor de er ’nået til klimaneutralitet’, siger de. Det er bare at få ministerier og 

forvaltninger til at lave et regneark med årlige udledninger på den ene side, og så gætte kvalificeret på, hvor meget 

den ny teknologi mon kan opsuge på den anden side. Og hvis man gætter tilstrækkelig højt mht. CO2-fangsten, så 

når man logisk nok net zero før eller siden. Det har intet med virkeligheden at gøre, men det er jo lige meget. Det er 

politik.   

Aarhus har banet sig frem i allerforreste række og duperer hele verden ved at sige: Vi bliver klimaneutrale allerede i 

2030 (målet blev vedtaget i 2008, hvor det virkede lidt mindre pinligt, men det er stadig målet).  

Det har man fået tilkendt priser for - verdens mest ambitiøse klimamål. Så flot. Bortset fra at prisen burde hedde: 

Verdens største greenwash. 

For med Aarhus klimapolitik forholder det sig sådan (og det gælder samtlige kommuner i Danmark):  

A. AARHUS STARTER MED AT UDELADE 55-60% AF AL CO2 I SINE KLIMAREGNSKABER: 

 Biomasse, hvis afbrænding i Aarhus’ kraftvarme udledte 1 mio. tons CO2 i 2020. Den officielle udledning var 

totalt samme år 1,3 mio. tons, uden biomasse. Man indregner nemlig ikke biomasse, da det regnes for 

”vedvarende energi” og dermed ”klimaneutralt” og derfor sættes til en ”udledning på nul” - smart.  

 CO2 fra den internationale transport med skibe og fly udelades i Aarhus.  Dansk skibstransport står fx for 

48% af alle danske branchers udledninger i 2019, så det hjælper gevaldigt ikke at medtage udledningerne 

herfra (kilde: Danmarks Statistik, Klima). 

 CO2 i nettoimporten. Aarhus udelader al den CO2, som er indlejret i de varer, vi importerer mere end vi 

eksporterer (nettoimporten). Den er vokset de sidste årtier fordi vi i stadig højere grad køber vores 

forbrugsvarer i Kina, Asien osv. 

Alle tre former for udledninger er steget siden 2010 og udgør i dag små 2/3 af al CO2. Den ser Aarhus bort fra i sine 

klimamål og -planer. Smart.  Og det er samtidig sådan med Aarhus klimapolitik, at 

B. AARHUS HAR IKKE TAL FOR, HVOR MEGET DE VIGTIGSTE SEKTORER I KOMMUNEN UDLEDER 

 Byggeriet - Byggeri står for 39% af verdens CO2. I Aarhus hvor vi bygger højhuse som rasende har vi ikke 

statistik for udledningerne, andet end en helt lille del heraf. 

 Transporten - hvor meget udleder bilerne i Aarhus? Aarhus kommune ved det ikke. 

 Maden og landbruget - Herfra kommer de største udledninger, men kommunen kender ikke tallet. 

 Energien - man har sporadiske undersøgelser, men kender ikke de samlede udledninger. 

 Forbruget - udledningerne fra borgernes forbrug er én stor black box. 

ALLE DISSE SEKTORER HAR FORØGET DERES UDLEDNINGER SIDEN 2008. Og vi er hastigt på vej væk endnu længere 

fra nul-udledning. Men det behøver man som politiker ikke at forholde sig til, for vi har ikke tal for, hvor galt det står 

til. Ret smart.  

Og så kan man også lettere undlade at gøre noget som helst ved transporten, energien, byggeriet, forbruget osv.    

      C: MED HENSYN TIL ”KLIMANEUTRALITET”, så gør Aarhus som alle andre: Sætter sig et mål og venter på at CO2-

fangst teknologien skal løse tingene, mens man småpjatter lidt med lidt mere grøn mad i kommunens kantiner, lidt 

træer i kommunens rabatter og sån.  

      Man er ovenikøbet ved at gøre spritnye CO2-fangst anlæg klar til at opfange CO2 fra vores kraftvarmeværker, og 

altså fortsætte den store greenwashing:  1) Fæld træer i Estland og Nordamerika. 2) Sejl det til Aarhus. 3) Afbrænd 

det i Aarhus. 4) Brug den indfangne CO2 til … øh - til PtX måske?  Nåh nej, det er ikke klar. Men så deponering i 

undergrunden, da? .... nå nej, det kan vi ikke.  

Men vi kan da i det mindste undlade at notere al den biomasse vi fyrer af i atmosfæren. Helt skidt er det ikke. 

       D: Og nu starter man så med nye store, massivt klimaskadelige projekter: Havneudvidelsen. Marselis Tunnel. 

Rewater. Stadion. Ved siden af et accelererende højhusbyggeri, den forøgede personbilstrafik osv. Og med 

Havneudvidelsen som den største klimapåvirker nogensinde.  
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Konklusion 1: Godt at dem, der er politikere i dag, ikke er politikere, når det går helt galt. Til den tid er Jacob 

Bundsgaard såmænd nok blevet finansminister efter Nikolaj Vammen. 

Konklusion 2: Men måske skulle vi til at vælge nogle andre politikere?  Nogen der ikke bare greenwasher som gale. 

Og lyver deres borgere lige op i ansigtet. Og bruger deres forvaltninger til at hjælpe med til det?  

Det er et svært valg.  

naa 

Foto øverst: I 2018 blev Sverige ramt af en nærmest ustoppelig skovbrand; samme år havde Danmark 14.000 brande. Forstil dig 

at det var Risskov eller skovene ved Moesgaard. 

Foto nederst: Danmark bliver jævnligt ramt af oversvømmelser, her ved Gudenåen 2020. Vesttyskland blev 2021 ramt af 

mudderskred efter et voldsomt regnvejr som blev stående det samme lokale sted. 

  

  

 

 

 


