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FORORD

Der bliver kamp til stregen, når 190 lande i 
december 2009 skal forhandle rammerne for 
en fremtidig global klimaaftale på plads. En af-
tale der opstiller bindende, forpligtende mål 
for verdens samlede udledning af CO2. Måske 
ved vi først i de allersidste minutter, hvorvidt 
verden vil bevæge sig eller ej. Og det er op ad 
bakke hele vejen. For det er en stor udfor-
dring at få lande som USA, Kina og Indien til at 
trække i samme retning. 

Indien synes for eksempel ikke, at landet skal 
acceptere reduktionsmål for deres CO2-ud-
ledning, når det ikke er Indien, men de gamle 
industri- og kolonilande, der især har bidraget 
til at skabe problemet med drivhuseffekten. 
Andre lande har andre begrundelser. Eksem-
plerne er mange.

Kineserne har fx svært ved at forstå, hvorfor 
vi hele tiden taler om dem, når den enkelte ki-
nesers udledning er så meget mindre end ud-
ledningen fra en borger i den vestlige verden. 

Der behøver dog ikke være en modsætning 
mellem øget velstand og et bæredygtigt klima. 
Det har vi vist i Danmark. I løbet af de sidste 
godt 30 år har vi haft en vækst på 75 % uden at 
det har betydet, at vi har øget energiforbruget. 
Det er lykkedes, fordi vi startede tidligt med 
at skrue ned for energiforbruget. Vi fik energi-
mærket vores hårde hvidevarer, vi energimær-
ker vores boliger, og 15 % af vores energifor-
brug kommer fra vedvarende energikilder. 

Og så er der selvfølgelig USA, der sidder med 

en af de vigtigste nøgler til at indgå en interna-
tional aftale. Meget rykker sig i USA i øjeblik-
ket, selv om alt selvfølgelig ikke er på plads. 
Men der skal stadig ske mere.

FN’s klimapanel har slået fast, at klimaforan-
dringerne med al tænkelig sandsynlighed er 
menneskeskabte. Og hvis ikke vi handler nu, 
vil konsekvenserne for kloden være uopret-
telige. Vi politikere kan skabe rammerne for 
fremtidens samfund. Vi kan indgå internatio-
nale aftaler og sætte ambitiøse CO2-mål. Men 
bliver politikernes beslutninger ikke bakket op 
af borgerne, bliver de nye mål utrolig svære 
og ufatteligt dyre at nå. Derfor er de små ting, 
som vi hver især kan gøre i vores hverdag 
uhyre vigtige. 

Med kampagnen Et ton mindre bliver der sat 
fokus på, hvad den enkelte dansker kan gøre 
i sin hverdag for at være med til at løse kli-
maproblemet. Og det behøver ikke kræve de 
store ændringer. Det kan fx være at vaske 
tøjet på 60 grader i stedet for 90. Huske at 
slukke på kontakten så computeren ikke står 
på stand-by hele natten. Eller man kan lade 
bilen stå, og snuppe cyklen i stedet. Fx sparer 
det næsten et kilo CO2, hvis man lader bilen 
stå og i stedet cykler de halvanden kilometer 
til bageren. 

Derfor er det også så godt at høre, at der 
er så mange af jer, der rent faktisk gør en 
indsats. Som tager ansvar og handler derefter. 
Det bliver både bemærket og påskønnet fra 
min side.

Vi har hele tiden vidst, at Danmark påtog sig 
en stor opgave ved at være vært ved klima-
konferencen i 2009. Opgaven er enorm. Kun 
en ting kan jeg love: Den danske regering vil 
gøre, hvad der står i vores magt for at skabe 
markante fremskridt i forhold til en sand glo-
bal aftale. 

I dette hæfte, kan du læse, hvad det er, der 
sker, med vores klima, og hvordan du kan 
bakke op om arbejdet frem mod en global 
aftale. 

God læselyst!

Klima- og energiminister 
Connie Hedegaard
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Kapitel 1. HVOR STÅR VI NU?

Vi ved for lidt
Ved udgivelsen af denne lille bog vil vi forsøge 
at gøre status. Ikke specielt en status for hvor-
dan klimaet har det nu. Men måske mere en 
status for hvor vi er henne i vores bevidsthed 
og den mest elementære viden om vores eget 
bidrag til klodens opvarmning.

Vi tror, at det er nødvendigt for os alle at 
vide noget mere om klima, drivhusef-

fekt og klodens opvarmning for 
at være top-motiverede til 

at yde en indsats. Det er 
efter vores mening en 

nødvendighed, at alle 
er med på at yde en 
indsats. Det fremgår 
af den kendsger-
ning, at halvdelen 
af vores 12 tons 
årlige udslip af 
drivhusgasser eller 
6 tons CO2 hæn-
ger sammen med, 

hvad vi gør i hver-
dagen. Det kan være 

i det daglige med brug 
af energi i boligen, når vi 

transporterer os eller når vi 
køber ind.

Men hvordan står det så til med vo-
res viden om klimaet? Trist nok er resultatet 
meget nedslående. Det kan vi konkludere ud 
fra en lille undersøgelse af den konkrete vi-
den om vores CO2-udslip, som vi foretog på 

Østerbro i januar 2008. Det er åbenbart ikke 
lykkedes særligt godt for kampagner eller 
medier at videregive den mest elementære 
viden om vores CO2-bidrag. Konklusionen er 
bekræftet af en større undersøgelse udført 
af Miljøministeriet (analyseinstituttet Zapera, 
oktober 2007, ud fra internet-interviews med et 
repræsentativt udsnit af den danske befolkning i 
alderen 15-74 år).

Kun en femtedel, eller med andre ord ca. 20 
% af de adspurgte, kunne uden hjælp give en 
nogenlunde vurdering af, hvor meget hver 
enkelt dansker i gennemsnit udleder af CO2 
om året. Betydeligt bedre står det dog til 
med viden om den landsdækkende kampagne 
”Et ton mindre”. Knapt halvdelen af de ad-
spurgte havde hørt om kampagnen og cirka 
en tredjedel kunne med lidt hjælp fortælle, 
hvad kampagnen handler om. Det må siges at 
være en succes.

Kun få var dog klar over, at Danmarks CO2- 
udslip i 2006 var steget med 3 % i forhold til 
året før. Der var heller ikke mange som vidste, 
at vi har lovet at spare 21 % på CO2-udslippet 
fra 1990 til 2012. 

Mange var overraskede over stigningen i 
CO2-udslippet på de 3 % og gav udtryk for 
bekymring. Bedre ser det ikke ud på EU plan, 
hvor der i perioden fra 1990 til 2012 skulle 
spares 5 %. Det er ikke sket. Der har tværti-
mod været en stigning. Set på det lidt større 
plan for kloden som helhed ser det ikke bedre 
ud. Vi kan konstatere, at FN´s scenarium med 

det højeste udslip af CO2 nu viser sig at være 
oversteget. For at forstå betydningen forsøger 
vi med lidt tal-gymnastik i det følgende.

Det personlige CO2-bidrag
Der er en heftig debat om, hvor langt vi er 
kommet med at gøre noget for at mindske 
den globale opvarmning. Hvilke referencer 
har vi at forholde os til? Det flyver gennem 
luften med tal og beregninger. 

For Danmark er de mest præcise tal – og de 
officielle tal – med i den rapport som er sendt 
til FN´s klimasekretariat i 2007. Den samlede 
udledning af CO2 i Danmark i 2005 var på 52 
mio. tons, hvilket ikke umiddelbart er nemt at 
omsætte til en forståelig mængde. Omsat til 
en CO2-udledning pr. indbygger svarer det til 
9,6 tons CO2 (5,4 mio. indbyggere i Danmark 
i 2005, Denmark´s National Inventory Report 
2007).  

Men der er også andre drivhusgasser, som har 
konsekvenser for den globale opvarmning. 
Det er fx metan og lattergas. Tages disse med 
og omregnes til CO2-effekt var udledningen 
på ca. 65 mio. tons. Det svarer til, at vi udleder 
12,1 tons for hver dansker. I dette tal er med-
regnet det samlede udslip fra alle aktiviteter i 
Danmark inklusive fly og søtransport.
 
Hvad har vi indflydelse på?
En meget stor del af CO2-bidraget har vi selv 
direkte indflydelse på.  Det er den del, der 
kommer fra forbruget af el og varme derhjem-
me, transporten og forbruget af varer. 

Som nævnt er det halvdelen af drivhusgasser-
ne, vi selv har indflydelse på. Det er et udslip 
på 6 tons CO2 for hver person. Her af er 2,5 
tons fra el og varmeforbrug i hjemmet, 2 tons 
fra transporten og 1,5 tons fra forbruget af 
varer, som vist på figuren. Det er denne bety-
delige del, som er afhængig af, hvad vi gør i det 
daglige, som vi særligt vil se på i de følgende 
kapitler. 

CO2 fra boligen
Det interessante ved tallene er, at energi-
forbruget i boligen er en virkelig stor CO2-
bidragsyder. Der udledes 7,5 tons CO2 alene 
fra forbrug af energi, hvis man regner med en 

familie på 3 personer i huset. En typisk familie 
vil have store muligheder for at mindske CO2-
bidraget fra energiforbruget.

Både elektricitet, varme og varmt vand er ta-
get med i beregningen. Beregningen er foreta-
get ved at tage tallet for det samlede elforbrug 
i landet og dele med en gennemsnitlig CO2- 

faktor for hver produceret kWh. Denne fak-
tor er ca. ½ kg CO2 pr. kWh.

Som det kan ses af figuren, er varmens bidrag 
til CO2-udslippet en betydelig faktor. Den 
største mulighed for besparelser i en familie 
er derfor at sætte varmeforbruget ned. Men 

Kapitel 1. 
HVOR STÅR VI NU?

Så meget CO2 udleder hver person i Danmark om året
1 kg CO

2
 fylder ca. 1 kubikmeter. (1x1x1 m.) Det vil sige, at 12.100 kg CO

2
 svarer til et luftlag på 2 meters højde 

oven på en fodboldbane – for hver eneste af de 5,4 millioner danskere.

Hvordan 
står det til 
med vores viden 
om klimaet – sådan bredt 
set? Desværre er resultatet  
temmelig nedslående ifølge  
en undersøgelse på Østerbro. 

100 meter

2 meter

64
 m

et
er

12.100 kg CO2 pr. dansker årligt
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Når forskerne skal forsøge at forudsige, hvad der vil 
ske i Arktis og Grønland, støder de ind i et problem. 
Man ved kun lidt, om hvad der foregår under isen. Der 
er dog de seneste år lavet flere målinger i kanten af 
indlandsisen, og der er ingen tvivl om, at gletsjerne træk-
ker sig tilbage. 

Hvis isen smelter, kan det have vidtrækkende konse-
kvenser for både Grønland og resten af verden. Ver-
denshavene ville stige med 6 meter, hvis al isen smel-
tede. Den større mængde ferskvand, der flyder ud i det 
salte hav, kan få alvorlige følger for de havstrømme, der 
omspænder hele verden.

Klimaændringer vil gå ud over Grønland og de arktiske 
områder. Selv om der ikke lever mange mennesker her, 
vil ændringen af klimaet dog få stor betydning for disse 
mennesker og deres hverdag. 

9<
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også elforbrugets bidrag er stort. Der er gode 
muligheder for at sætte CO2-bidraget ned ved at 
sænke forbruget af el.

CO2 fra transporten
For transporten er det måske mest interessant 
at se, hvordan vi transporterer os. Hvor kom-
mer det nævnte bidrag på 2,0 tons CO2 egentligt 
fra? Vores rejser udtrykkes ofte ved det såkaldte 
person-transport-arbejde, som er det antal kilo-
meter alle personer i landet er blevet transpor-
teret i årets løb. Det er rigtigt mange kilometer. 
Tallet er ca. 72.000.000.000 km. eller 72 mia. km. 
Hvis transporten fordeles på transporttyper, ser 
det ud som vist på figuren.

Det interessante er det meget store antal kørte 
km. i private biler, som samtidigt har den stør-
ste CO2-bidrag pr. km. Kategorien cykler har 
det mindste CO2-bidrag pr. km. Der er derfor 
størst fordel ved at flytte transporten fra privat 
bil til cykel. Kategorien ”Andet” dækker fx taxier, 
motorcykler mv., bidrag fra små varevogne, in-
denlandske skibe og fly.
 
Lidt overraskende er det måske, at cyklens an-
del af persontransport-arbejdet er så begrænset. 
Selv en fordobling af kørte km. på cykel i stedet 
for i bil vil stadigt betyde, at CO2-udslippet fra 
biler er voldsomt dominerende. Det er derfor 
af stor betydning at nedsætte CO2-bidraget 
fra biltransporten. Et nyt initiativ med delebiler 
i Danmark sparede i 2007 et antal på 2,4 mio. 
transportkilometer, et lille, men spændende bi-
drag med en ide, som nu har bredt sig til over 
30 lande i verden.

CO2 fra vareforbruget
Bidraget fra vareforbruget på 1,5 tons pr. per-
son eller 8 mio. tons CO2 i alt er den mindste 
kategori af de tre nævnte, men løber alligevel 
op i et bidrag tæt på bidraget fra transporten. 
Fordeling mellem forskellige slags forbrug er 
vist på figuren.

Interessant er det, at den største udledning 
kommer fra vores forbrug af fødevarer. Vi vil 
senere i kapitel 6 se på, hvordan CO2-bidraget 
er for forskellige typer af fødevarer. Kategorien 
”Andet” dækker medicin, tobak, husholdnings-
redskaber mv.

Tallene indregner CO2-udslippet fra produktion 
og transport af importerede produkter. Udslip-
pet fra produkternes såkaldte livscyklus-effekt 
er dog ikke regnet med i fuldt omfang. Det 
er ret indviklet at beregne livscyklus-effekten. 
Det vil sige, den fulde virkning på miljøet fra 
produktionen af en vare starter til produktet 
ender som affald med alle sideeffekter. Udled-
ningen fra eksporterende virksomheder, offent-
lige institutioner og fra varer som ikke bruges 
i husholdningen, fx industriudstyr: produktions-
midler, maskiner og infrastruktur er heller ikke 
medregnet. Disse bidrag indgår i CO2-udslippet 
på 9,6 tons pr. indbygger, men altså ikke i de 6 
tons som et individ selv er ansvarlig for. 

Bruger vi vores indflydelse?
Som det kan ses af tallene i det foregående, 
har vores daglige handlinger stor betydning 
for, hvordan CO2-forbruget udvikler sig. Der 
er næppe tvivl om, at vi allerede har gjort en 

Det største potentiale for 
besparelser i en familie  
er på varmeforbruget

indsats for at nedbringe CO2-udslippet. Det 
vurderer vi ud fra de tal, som er relateret 
til den økonomiske udvikling. Vores brutto-
national-produkt er steget med 70 % siden 
1990, mens CO2-udslippet er nogenlunde det 
samme som i 1990.

Men vi har jo lovet i Kyoto aftalen mellem 
verdens lande at nedbringe CO2-udslippet 
med 21 %. Det er ikke sket, og vi har oven 
i købet oplevet en stigning på 3 % sidste år. 
Indholdet af CO2 og andre drivhusgasser er 
i dag langt over det niveau, som i de seneste 
650.000 år har været det naturlige. Mængden 
af CO2 er 35 % højere end inden industriali-
seringen, og mængden af metan er mere end 
fordoblet. 

Der skal altså gøres noget radikalt eller efter 
vores opfattelse nærmest revolutionerende 
for at ændre situationen. Det ses af de globa-
le konsekvenser, som kort er ridset op i det 
følgende. For en mere fuldstændig beskrivelse 
af konsekvenserne af den globale opvarmning 
henvises til publikationen ”Klima og livsstil” 
(se litteraturfortegnelse). 

Konsekvenserne er synlige 
Mange steder på kloden kan man allerede 
konstatere, at vejret har ændret sig. Nogle 
steder får man mere nedbør, end man har 
gjort før, mens man andre steder oplever hø-
jere temperaturer. 

Det er dog ikke nemt at skelne nøjagtigt 
mellem de klimatiske påvirkninger og de øv-

rige menneskeskabte påvirkninger af klodens 
kredsløb fx fra landbrug og infrastruktur. Ikke 
desto mindre konstaterer FN’s Klimapanel, at 
de klimatiske påvirkninger har konsekvenser:
•	 Den	menneskeskabte	opvarmning	globalt	

har haft mærkbar indflydelse på mange 
vejrsystemer, dyr og planter. 

•	 Igennem	 de	 sidste	 30	 år	 har	 forskere	
indsamlet data om, hvordan en ændring 
af klimaet virker på vejrsystemer, dyr og 
planter. Ud af 29.000 dataserier har knap 
26.000 vist ændringer, som er i tråd med, 
hvad man ville forvente fandt sted i takt 
med den globale opvarmning. Dette sam-
menfald mellem observerede og forven-
tede ændringer skyldes med meget stor 
sandsynlighed ikke naturlige forhold. 

Også de arktiske områder med Grønland på-
virkes mærkbart. Her er en ændring af klimaet 
mere markant end andre steder på kloden. Det 
viser en ny undersøgelse fra forsknings-statio-
nen Zackenberg på Grønland. Mens foråret på 
kloden i gennemsnit er rykket fem dage frem 
per årti, så er foråret ved Zackenberg kommet 
30 dage tidligere over de seneste ti år. 

Temperaturen i Arktis er over det seneste 
århundrede steget dobbelt så meget som for 
resten af kloden. Opvarmningen betyder, at is 
og sne smelter på en stadig større del af ind-
landsisens overflade. Det område hvorpå sne 
og is smelter er blevet 30 % større over de 
sidste 30 år. Det medfører dels øget afløb af 
smeltevand til havet, dels, at smeltevand siver 
ned gennem 

Også de arktiske områder i Grønland 
påvirkes mærkbart. 

Her er klimaændringerne mere 
markante end andre steder på kloden. 

Grønland
sveder
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Vareforbrug

Persontransport

Husholdningernes energiforbrug

Tons CO2 udledt pr. person pr. år. I alt 6 ton.

Tons CO2 udledt pr. person pr. år. I alt 2,5 ton.

Persontransport-arbejde pr. år. I alt 72,3 mia km.

Mio. ton CO2 fra vareforbrug pr. år. I alt 8 mio. ton.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

Andet

Hushjælp, service mv.

Varige forbrugsgoder, fritid og kultur

Kommunikationsmidler

Transportmidler

Bolig og indretning

Tøj

Fødevarer
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Elektricitet
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Tog

Busser og rutebiler

Private biler

Cykler mv. 

Kilde: Danmarks Statistik 2006.
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isen. 
Her forårsager 

vandet, at isen fly-
der hurtigere på undergrunden og smelter 
hurtigere. 

Afsmeltningen fra indlandsisen medvirker til 
øget vandstand i verdenshavene. Den øgede 
afstrømning af ferskvand vil kunne påvirke 
havstrømmene og dermed fordelingen af 
varme på kloden. Udover øget smeltning fra 
gletschere og iskapper har mængden af havis 
været aftagende over de seneste årtier. Dette 
har betydning for, hvor stor en del af solens 
stråler, der reflekteres. Ved mindre reflek-
sion af stråler sker der en øget opvarmning. 

Fremtidige globale konsekvenser 
I løbet af de seneste 100 år (1906-2005) er 
temperaturen på jorden steget med 0,74 °C. 
Til sammenligning var opvarmningen efter 
sidste istid globalt set på 4-7 °C og den skete 
i løbet af ca. 5000 år. En opvarmning der iføl-
ge FN’s klimapanel var ti gange langsommere, 
end den vi oplever i dag. 

De seneste 25 år er jordens temperatur ste-
get med 0,18 ºC pr. årti, hvilket er over dob-
belt så meget som for gennemsnittet over de 
seneste 100 år. 

I en af delrapporterne fra FN’s Klimapa-

nels Fjerde Hovedrapport, ”Konsekvenser 
og klimatilpasning”, vurderes de fremtidige 
konsekvenser af en ændring af klimaet. Hvis 
udledningerne ikke begrænses vil en del af 
konsekvenserne være alvorlige for både men-
nesker, dyr og planter:
•	 I	midten	af	dette	århundrede	 forventes	

det, at våde områder bliver vådere og 
tørre områder vil tørre mere ud. 

•	 Op	mod	en	sjettedel	af	 jordens	befolk-
ning forventes at få problemer med 
vandmangel, da vandforsyningen i mange 
regioner afhænger af vandressourcer 
som sne og is, der smelter. 

•	 20-30	%	af	klodens	dyre-	og	plantearter	
risikerer udslettelse, hvis den globale 
middeltemperatur stiger mere end 1,5-
2,5 °C over 1990-niveauet. 

•	 De	fleste	koraller	forventes	at	blive	ble-
get af en lokal opvarmning på 1 ºC, og de 
risikerer udslettelse ved en stigning over 
2 ºC. 

•	 Høstudbyttet	 vil	 falde	 i	 områder	 nær	
ækvator, og flere mennesker vil blive 
ramt af hungersnød. 

•	 Når	havene	stiger,	vil	kysterne	erodere,	
og en stor del af verdens befolkning i 
lavt liggende områder vil være i fare for 
oversvømmelser. 

•	 Millioner	af	mennesker	forventes	at	blive	
ramt af en række klimarelaterede følge-
sygdomme. 

Folkeligt engagement er nødvendigt
Den vigtigste vej frem er at vi alle i vores 
adfærd og handlinger engagerer os i at ned-

bringe den halvdel af CO2-udslippet på 6 tons, 
som vi selv har ansvaret for. Det kræver en 
høj grad af frivilligt folkeligt engagement.

Og så er det vigtigt at der fra centralt hold 
tages hånd om den anden halvdel af drivhus-
gas udslippet på de andre 6 tons, som stam-
mer fra virksomheder, institutioner m.fl. og 
som mest er afhængigt af centrale beslutnin-
ger og handlinger, som den enkelte har min-
dre indflydelse på eller ikke har et direkte 
ansvar for. 

Den hidtil utilstrækkelige indsats betyder ef-
ter vores opfattelse, at det er nødvendigt at 
supplere det frivillige engagement med regler, 
normer og tilskudsordninger. Det vil kunne 
hjælpe med til at nedbringe CO2-udslippet i 
langt hurtigere takt end vi hidtil har set. Men 
også et sådant skridt vil der næppe være ba-
sis for, med mindre der i det mindste er en 
folkelig forståelse, vilje og engagement bag 
forsøget på at nedbringe CO2-udslippet.

I næste kapitel vil vi undersøge den viden, vi 
har, som handler om at skabe det nødvendige 
folkelige engagement i en bæredygtig udvik-
ling til gavn for klimaet og den globale op-
varmning. Som tidligere nævnt er dette ikke 
en nem sag, da de direkte og hurtige effekter 
af den globale opvarmning primært rammer 
et andet geografisk sted og i en anden tid. 
De fjerne konsekvenser kan risikere at gøre 
klima spørgsmålet til en slags intellektuel 
øvelse, som ikke er nærværende fysisk og 
økonomisk.

Det ligner en krig, og det er det også – selvom de ikke er 
soldater men ansatte i sundhedsvæsenet, der sprøjter ga-
derne i Calcutta for at bekæmpe hovedfjenden – nemlig 
Malariamyggen. De stigende temperaturer fremskynder 

også udviklingen af parasitter i myggen, hvilket øger ri-
sikoen for overførsel af sygdomme. Det bliver sværere at 
planlægge forebyggende foranstaltninger, da ændringer af 
klimaet medfører et uforudsigeligt regn-mønster.

Globale konsekvenser

I midten af dette århundrede forventes 
det, at våde områder bliver vådere og 
tørre områder vil tørre mere ud. 

Foto: Donovan Wylie, Magnum gruppen
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Bliss Browne 
Vi har kigget rundt i verden for at se, hvem der har sat 
noget i gang til gavn for miljøet. Hvem har kunnet skabe 
en forandring, som bygger på en viden om aktivering og 
folkelig deltagelse?

Vores blik er faldet på Imagine Chicago projektet og 
projektleder Bliss Browne, som med stor succes har væ-
ret drivkraft i en folkelig bevægelse for at skabe et miljø-
venligt Chicago. Som forfatter, kampagneleder, præst og 
tidligere bankdirektør har Bliss Browne en erfaring, som 
Imagine Chicago bevægelsen har draget nytte af.

Når bevægelsen har været så stor en succes, så skyl-
des det en særlig metode. Det er en metode med bor-
gerinddragelse og brugerstyrede processer, som Bliss 
Browne har praktiseret. Initiativet til forandring kom-
mer direkte fra borgerne i Chicago. Imagine Chicago 
støtter de tanker og ideer, de enkelte borgere har på 
hjerte. Bliss Browne ville sige, at der er masser af energi 
og udviklingskraft gemt i lokalsamfundet, som blot skal 
hentes frem. 

Processen indledes med at formulere en vision i stedet 
for at sætte fokus på formulering af et problem, som el-
lers er det normale, når man starter på et projekt. Ifølge 
Bliss Browne er det filosofien, at livet ikke er at betragte 
som et problem, men snarere som et mysterium ”to be 
embraced” – eller frit oversat – at livet er et mysterium, 
som skal omfavnes og gribes. Det er kort fortalt et bud 
på en konstruktiv tilgang til at organisere udvikling og 
forandring (se en mere fyldig beskrivelse i hæftet ”Klima 
og Livsstil”).

KLIMA-REVOLUTION?
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I kapitel 1 konkluderede vi, at det kræver en 
folkelig deltagelse grænsende til en folkebevæ-
gelse at nå de mål for klimaet og den globale 
opvarmning, som er nødvendige. Og så kræ-
ver det viden og indsigt at styrke den folkelige 
deltagelse.

Kun få forskere har den nødvendige viden om 
aktivering og folkelig deltagelse i en bæredyg-
tig udvikling. I den lille bog om ”Klima og livsstil” 
fortæller vi om Bliss Browne fra Chicago, som 
med stor succes har været drivkraft i en bevæ-
gelse for at skabe et miljøvenligt Chicago. 

Men vi behøver ikke at gå så langt som til Chi-
cago. Også på den hjemlige front er der for-
sket i folkelig deltagelse i bæredygtig udvikling. 
Tre spændende forskere, lektorer og Phd`er 
arbejder parallelt med emnet på hver deres 
universitet. 

Jeppe Læssøe, som er uddannet i en kombi-
nation af psykologi og miljø, arbejder med 
emnet på Danmarks Pædagogiske Universi-
tetsskole (DPU) med tæt kobling til et nordisk 
perspektiv. Birgitte Hoffmann og Annika Agger 
arbejder tilsvarende på henholdsvis Danmarks 
Tekniske Universitet (DTU) og Roskilde Uni-
versitets Center (RUC) med de samme em-
ner. De har alle været med til at evaluere og 
udvikle arbejdet med miljø og agenda 21 i de 
københavnske bydele.

Inspireret af de 3 forskere vil vi i det følgende 
beskrive og gengive dele af deres arbejde med 
folkelig deltagelse i den bæredygtige udvikling. 

Dette stof er nok mest for de engagerede og 
aktive, som vil gøre noget godt for klimaet, 
som rækker lidt ud over deres egen personlige 
indsats. Råd om en personlig indsats fremgår 
af hæftet ”Klima & Livsstil” og de sidste kapitler 
i dette hæfte.

Læssøe, Agger og Hoffmann  
om den folkelige deltagelse
Den folkelige deltagelse i kampen mod æn-
dring af klimaet er en nødvendighed. Det ved 
vi, at alle de tre nævnte forskere er enige om. 
Rent faktisk er en række indsatser direkte af-
hængige af den folkelige adfærd: Husholdnin-
gernes energiforbrug, persontransporten og 
vareforbruget. Det er områder, som tilsam-
men står for halvdelen af den samlede udled-
ning af drivhusgasser eller 6 tons af CO2 pr. 
indbygger pr. år.

Det er derfor vigtigt, at den nyeste viden om 
aktivering og folkelig deltagelse bringes i spil. 
De traditionelle samfundsvidenskaber om ad-
færd og livsstil må træde i karakter og forhol-
de sig til klima og den globale opvarmning. Der 
har tilsyneladende ikke været forsket meget i 
denne disciplin i Danmark. Det kræver et sam-
arbejde på tværs mellem den samfundsviden-
skabelige, humanistiske og tekniske forskning.

Derfor er det spændende at sætte fokus på 
Jeppe Læssøe og den forskning og nye viden, 
der er skabt mellem ham, Annika Agger og 
Birgitte Hoffmann. Denne viden bør trækkes 
frem i lyset så kraftigt som muligt og så hurtigt 
det kan lade sig gøre. Det er forskere, som 

med deres tradition kan få afgørende betyd-
ning for at skabe et folkeligt engagement til 
gavn for klimaet. Vi forsøger en kort præsen-
tation af en del af deres faglige profil i de føl-
gende afsnit.

Birgitte Hoffmann fra DTU (Fra tilskuer til del-
tager, 1999 m.fl.) peger på, at tekniske løsnin-
ger ikke kan stå alene. Inddragelse af borgerne 
er en nødvendighed for at nå en succesfuld 
bæredygtig udvikling. Det gælder ikke mindst 
for klimaet, som er afhængig af den enkelte 
borgeres daglige adfærd. Derved er borger-
nes aktive deltagelse en vigtig ressource og en 
stor værdi for en indsats.

Annika Agger fra RUC (Demokrati og deltagelse, 
2005 m.fl.) lægger vægt på samspil eller net-
værk mellem en række aktører. Det kan være 
borgeren, som er den helt afgørende ekspert, 
når det gælder beslutninger og handlinger i 
dagligdagen – en slags hverdags-ekspert. Eller 
det kan være borgere, der er bredt engagerede 
og aktive i forhold til lokalområdets udvikling. 
Det er en slag aktivist-ekspert, som ofte har 
god kontakt med ansatte fra kommune eller 
institutioner. Som netværk er de af betydning 
for at kunne løfte kvaliteten af byens nedslidte 
kvarterer. Dermed er de også til gavn for kli-
maet med isolering af nedslidte boliger og re-
novering af trafikken. 

Jeppe Læssøe fra DPU (12 veje til fremme af den 
folkelige deltagelse, 2006 m.fl.) taler om fremme 
af den folkelige deltagelse. Læssøe ønsker at 
berige debatten om, hvordan den folkelige del-

tagelse i bæredygtig udvikling kan styrkes i de 
kommende år og hvordan en efteruddannelse 
kan medvirke hertil.

Dilemma mellem egne og almene interesser 
Den folkelige deltagelse til gavn for klimaet 
er ikke uden udfordringer. Det rejser spørgs-
målet om vores egne interesser på kort sigt i 
forhold til fremtidige generationers interesser, 
som af natur har en lang tidshorisont. Eller det 
kan være snævre geografiske interesser i et 
område, som er uberørt af klimaets udvikling, 
overfor interesser i fjerne områder som er 
hårdt ramt af ændringer af klimaet. 

Det gør den folkelige deltagelse i klimaudfor-
dringen til en svær udfordring, hvor grundlæg-
gende værdier er på spil. Det er lidt bredt sagt 
værdier om det komplicerede demokrati og 
den uforudsigelige samfundsudvikling til det 
mere personlige omkring egoisme og solida-
ritet.  

Det skal helst gå stærkt med at hente den nye 
viden jfr. overskriften ”Klima-revolution?”. Vi er 
vante til i vores nordiske samfund at kunne 
tage et lille skridt ad gangen – i en såkaldt evo-
lutionær udvikling. Nu ser det ud til, at der er 
brug for drastiske skift i udviklingen i en hurtig 
takt – altså mere hen imod en slags omvælt-
ning eller revolutionerende udvikling – er vi 
klar til det? 
 
Kan vi holde fast på de personlige og almene 
værdier, hvis der skal ske et hurtigt skift i va-
ner og handlinger? Det er værdier som lig-
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hed, demokratisk samfundssind, en moderne 
livsindstilling og hensynet til naturen. Og så 
er det den folkelige deltagelse i demokratiet. 
Denne deltagelse er grundlæggende for af 
skabe ejerskab og dermed et ansvar for en 
klimaindsats.

På lokalt niveau, relativt tæt på folk, er der 
kommunerne, som er en stærk faktor i ud-
viklingen af samfundet. Kommunerne har mu-
lighed for at formidle en demokratisk dialog. 
Endnu mere decentralt og tæt på folk er der 
de lokale agenda 21 organisationer.  Agenda 21 
kan formidle arbejdet med en lokal udvikling. 
Det er en udvikling, der er baseret på et sam-
spil mellem lokalområdets foreninger, organi-
sationer eller borgergrupper på den ene side 
og det lokale offentlige system og professio-
nelle på den anden side.

Agenda 21 har som opgave at sætte en miljø-
dagsorden for det 21. århundrede, som tager 
hensyn til sociale, kulturelle og økonomiske 
aspekter. Det kan kaldes en økologiske moder-
nisering, som har karakter af et eksperiment 
eller et demokratisk laboratorium. En af ud-
fordringerne er at være med til at udvikle de-
mokratiet til at kunne løse problemerne med 
den globale opvarmning i samme takt som den 
hurtige materielle vækst. Hvilke skruer skal 
der drejes på, og hvad skal der fokuseres på? 
De relevante emner kan være: 

•	 Åbenhed,	mulighed	for	praktisk	handling,	
samarbejde i fællesskab om lokale pro-
jekter. En forcering af lokale projekter 

kan skabe konflikter mellem aktørerne. 
Det er måske nødvendigt i større omfang 
end tidligere at kunne håndtere konflikter 
konstruktivt for at fremme en hurtig ud-
vikling til gavn for klimaet.

 
•	 Den	 offentlige	 miljøindsats	 contra	 det	

personlige engagement. Et af spørgsmå-
lene er, hvordan man kan styrke den of-
fentlige indsats til fremme af folkelig del-
tagelse? Hvordan kan engagementet i en 
bæredygtig udvikling styrkes i de lokale 
områder? 

To begreber er centrale i denne diskussion, 
bæredygtig udvikling og lokal folkelig delta-
gelse:

Bæredygtig udvikling er ifølge Brundtland 
kommissionen defineret i 1987 som ”at imø-
degå nutidens behov uden at gøre det på bekost-
ning af fremtidige generationers muligheder for at 
imødegå deres behov”. Det kunne næppe for-
udses, at det med klimaets udvikling ville blive 
så aktuelt.

Lokal folkelig deltagelse handler om at ændre 
noget ved lokale forhold. Det kan være i folks 
egen private bolig eller husholdning. Det kan 
også være i lokalområdet, eller det kan være 
i kommunen. Eller det kan række ud over det 
lokale geografiske område og handle om ind-
køb, eller hvad vi gør på arbejdspladsen. 

Lokal folkelig deltagelse går ofte hånd i hånd 
med folkeoplysning. En egentlig folkeop-

lysning kan have til formål at påvirke til en 
bestemt holdning eller bestemt adfærd: Det 
kan fx være et spørgsmål om ikke at køre bil 
under påvirkning af alkohol eller at omlægge 
vaner og adfærd til en klimavenlig livsstil. Som 
Hoffmann nævner, så kan den traditionsrige, 
danske folkeoplysning gives nyt liv med bære-
dygtighed som mål og indhold. Forskning og 
lokal udvikling bør spille sammen i en sådan 
udvikling.

Økologien som et nyt fokusområde
Styringen af miljøet har udviklet sig fra offent-
lig kontrol til egenkontrol af produktion og 
forbrug i et offensivt og forebyggende system. 
Med dette skift blev den hidtidige konflikt mel-
lem miljøhensyn og økonomi vendt om til at 
blive et såkaldt ”win-win” forhold ifølge Læs-
søe.

Bæredygtig udvikling blev fra at være et pro-
blem gjort til lokomotivet, der kan være med 
til at drive den teknologiske og institutionelle 
udvikling fremad og bidrage til den økono-
miske udvikling. Et par konkrete eksempler 
er produktionen af vindmøller, isolering, ter-
mostatventiler og energibesparende pumper. 
Dermed blev miljøbevægelse i historisk per-
spektiv ikke længere en modstander, men set 
som en allieret. 

Det folkelige engagement blev konstruktivt og 
vigtigt både på arbejdspladsen, i husholdnin-
gen og i lokalområdet. Vi tror, at den globale 
opvarmning og en indsats til gavn for klimaet 
fortsat vil kræve en folkelig indsats. 

Vil der udvikle sig frugtbare konflikter?
I en periode har udviklingen helt naturligt sat 
fokus på de nemme, synlige og økonomisk at-
traktive miljøvenlig projekter - også til gavn 
for klimaet. Det kan være små lokale projekter 
med besparelser i husholdningen eller de helt 
store projekter med overskudsvarme fra el-
værkerne. Projekter kan give en vigtig succes-
oplevelse i starten, men rummer en risiko for 
at processen går død, når ”de lavest hængende 
frugter” er plukket, som Læssøe skriver.

Når de rigtigt dyre projekter eller vores hand-
linger i det daglige skal ændres afgørende, så 
kommer prøvelsernes tid. Så udfordres det 
fælles samarbejde om praktiske handlinger. 
Det betyder, at strukturelle barrierer, konflik-
ter mellem aktører og borgernes egne dilem-
maer dukker op. 

Spændingerne mellem vores egne interes-
ser og bæredygtighedens etiske fordring bli-
ver synlige. Og så kan der opstå spændinger 
mellem borgernes interesser og de offentlige 
interesser. Et eksempel er planerne for den 
nødvendige udbygning med vindmøller. 

Det kan også være spændinger mellem lo-
kalsamfundet og omverdenen, mellem høj 
og lavteknologi, mellem økologi og økonomi, 
mellem sociale mål og bæredygtighed. Vigtig 
er det, ikke at feje disse konflikter ind under 
gulvtæppet, men sørge for at de bliver taget 
op, debatteret og forsøgt løst.

Vi tror, at en hurtig indsats til gavn for klimaet 

Miljøminister Connie Hedegaard omgivet af 
lederne for et en del af kampagnens partnere  
– en lang række udvalgte organisationer og 
virksomheder, der aktivt støtter kampagnen med 

ressourcer og en bred 
buket af tiltag 

over hele 
landet. 

Spændingerne 
mellem borgernes 
og kommunernes 
interesser skal 

bringes i spil.

Foto: Jeppe Gudmundsen-Holmgreen/Schiller



Citat fra hjemmesiden www.klimabevaegelsen.dk:  
”I mange andre lande er der allerede etablerede orga-
nisationer, som arbejder intenst med klimaproblema-
tikken. Klimabevægelsen i Danmark er netop stiftet. 
Foredragsaftener og hvervemøder er allerede afholdt 
i København. Efter kun få ugers aktivitet tæller vi over 
30 personer på mailinglisten og flere kommer til dag 
for dag. En afdeling af bevægelsen er også ved at blive 
dannet i Århus. Denne bevægelse kan blive en del 
af et verdensomspændende netværk, som kan blive 
menneskehedens mest nødvendige og største politiske 
interesseorganisation nogensinde.

Hvem: Ca. 30 borgere, som ønsker en bedre og mere 

vidtgående klimapolitik. Alle, som har lyst, kan tilslutte 
sig bevægelsen.

Formål: Formålet med bevægelsen er, at danne en 
bred folkelig forening for alle, som er interesseret i kli-
mapolitik. I bevægelsen vil vi f. eks. debattere luksusbi-
lisme, CO

2
-afgifter og kvoter, luksusflyvning, vindmøller, 

energipolitik, osv.

Vi vil arrangere forskellige events, som sætter fokus på 
problemerne omkring den globale opvarmning. Vores 
første milepæl er klima-topmødet i København i 2009, 
hvor vi håber, at organisationen er blevet så stærk, at 
den kan være med til at påvirke udviklingen”.

Den nye 
KLIMABEVÆGELSE

2007 blev
rekordernes år
I januar 2007 faldt der 122 mm regn mod nor-
malt 57 mm. Der var rekordvarme med en gen-
nemsnitstemperatur på 5 grader. Og så var der 
3 små storme. I februar kom der så sne med 
snestorm den 21. februar med rekordhøje sne-
driver. Ikke desto mindre blev måneden rekord-
varm og rekord våd. I marts og april kom der luft 
fra Middelhavet og april blev rekordvarm med 
dage med 25 grader og en gennemsnitstem-
peratur på 9,2 grader mod 5,7 for en normal-
måned. Det blev det største antal solskinstimer 
siden 1974. Så begyndte regnen den 16. juni, da 
skolerne fik fri. Typisk var nedbøren heftig under 
Roskilde festivalen, hvor der faldt 40 mm vand. 
Den 16 og 17. juli faldt der i Sønderjylland hagl 
så store som tennisbolde. Det varede ved, og den 
20. august kom der rekordtordenbyge, hvor der 
faldt 142 mm vand på kun 1,5 time – noget der 
normalt kun opleves i troperne. Det slog over i 
et normalt efterår med en normal oktober. Ikke 
desto mindre var 2007 i top tre som det varme-
ste år nogensinde og i top 5 som det vådeste 
nogensinde. 
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gør det nødvendigt ikke at frygte konflikterne, 
men tværtimod at se dem som frugtbare. Det 
har været fremhævet af især Bliss Browne, 
som ser den energi der ligger i en konflikt som 
en oplagt mulighed for en reformulering af den 
oprindelige problemstilling. Dermed opstår en 
mulighed for at dyrke de emner, som konflik-
ten omhandler, i en konstruktiv og oplysende 
proces. 

En ny fase?
Der var før 2001 en udpræget enighed om 
håndtering af miljøet, som nærmest lagde en 
dæmper på udviklingen. Enigheden forsvandt 
brat ved regeringsskiftet til fordel for en kon-
flikt skabende epoke. Der skulle nu regnes på 
økonomien i alle miljøinitiativer for at få mest 
miljø for pengene.

Med den globale opvarmning og Danmarks 
førerstilling på fremstilling af miljøvenlige pro-
dukter er enigheden vendt tilbage. Det kan 
kaldes en enighed på et højere niveau, hvor 
økologien som nævnt ses som en af drivkræf-
terne i den økonomiske udvikling. Det giver 
Danmark en fordel i en verdens- omspæn-
dende markedsføring, som er udnyttet til det 
yderste ved afholdelse af FN´s klimakonfe-
rence i 2009.

De stadigt klarere tegn på ændring af klimaet 
sammen med det tydelige holdningsskifte som 
er på vej i USA, kan betyde en ny lancering af 
den økologiske modernisering som vejen frem. 
Den danske regering har fulgt op på en folkelig 
tilgang til udviklingen. Det er sket i det små 

med informations-kampagnen ”Et ton mindre” 
med spareråd til befolkningen og en lille støtte 
på 1 mio. kr. årligt til NGO´ernes deltagelse i 
kampagnen. 

Den økologiske modernisering er oppe at køre 
igen med økonomien som en ny drivkraft. De 
seneste års historie viser dog, at man ikke skal 
tage en fortsat udvikling for givet. Og sikrer den 
nye vinkel en sikker bæredygtig udvikling? Trods 
erhverv med bæredygtig sigte som nævnt. Kan 
den teknologiske innovation på miljøområdet 
hamle op med vores stigende forbrug?

Vi isolerer men køber stadigt større huse – vi 
kører i mere miljørigtige biler men kører sta-
digt flere kilometer – vi genbruger, men pro-
ducerer stadigt mere affald. Ifølge det Euro-
pæiske Miljøagentur er det indtil videre ikke 
lykkedes at afkoble ressourceforbruget fra 
den økonomiske vækst (Engedal, 2002). Der 
er dog sket en delvis afkobling. CO2-udslippet 
er i dag nogenlunde det samme som i 1990 
trods en 70 % økonomisk vækst i bruttonatio-
nal produktet.

Den økologisk modernismes forståelsesform 
er stadigt under pres på grund af ændrede 
betingelser, og nye alternative synsmåder kan 
være nødvendige. Skal vi så prøve at nytænke 
opgaven med at fremme folkelig deltagelse på 
klimaområdet?

Modstand overfor en hurtig udvikling?
Der er flere modstrategier overfor forslag til 
en hurtig udvikling, som kan være svære at 

håndtere. Enten bliver de marginaliserede og 
kaldt latterlige, eller også får de ingen midler. 
Forslag kan også blive modtaget positivt og så 
omformede, så de bliver ufarlige og passer ind 
i systemet, uden at der sker den store foran-
dring. Det kan med andre ord kaldes repressiv 
tolerance.

Den norske sociolog Thomas Mathiesen har 
beskrevet disse strategier til, hvordan et ek-
sisterende samfundssystem forsøger at pas-
sificere ønsker om forandringer. Faren er, at 
forslag til en indsats for klimaet kommer til at 
handle mere om tekniske sparemetoder end 
om værdier og politik.  At der sættes fokus på 
positiv konsensus og derved negligeres bear-
bejdning af barrierer, konflikter og dilemmaer. 
Eller at der fokuseres på individuel og lokal ad-
færd frem for kollektiv og global orientering.

Hvordan går det med engagementet? Hvordan 
kan den voksende bekymring ledes ind i aktiv 
handling og ikke i frustration? For den enkelte 
er det vel meget naturligt, at engagementet fal-
der, hvis det opleves, at samfundet har styr på 
situationen. Der er ligesom nok af andre pro-
blemer, som trænger sig på i en travl hverdag.

Barrierer for at gøre noget 
Læssøe opdeler barriererne i 2 kategorier: 
•	 de	 generelle	 barrierer	 som	 handler	 om	

problemer med at kunne engagere sig 
i det hele taget i andet end det man er 
nødt til at gøre i dagligdagen

•	 de	 specifikke	 barrierer	 i	 forhold	 til	 at	
gøre noget for klimaet.
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De generelle barrierer er ofte på grund af 
mangel på tid og kræfter efter en hverdag, 
som for mange er dokumenteret at være 
mere slidsom end tidligere. Aldrig har arbejdet 
beslaglagt så meget af danskernes samlede tid 
og energi som i disse år. Professor Jens Chri-
stian Tonboe er nået frem til, at vores samvær 
med familie, venner og gæstebesøg er faldet 
dramatisk siden 1987 (Tonboe, 2005). Familie 
og samfundsliv sættes under pres.

De specifikke barrierer for folks engagement, 
lyst og vilje i forhold til at gøre noget for kli-
maet kan ifølge Læssøe være:
•	 det	er	et	diffust	og	abstrakt	emne
•	 truslerne	mod	fremtiden	kan	virke	angst-

provokerende og animere til fortræng-
ning

•	 dets	fokus	på	afsavn	og	afkald	står	i	mod-
sætning til det moderne menneskes jagt 
på nye og lystfyldte muligheder

•	 usikkerheden	om	egen	 indsats	 i	 forhold	
til andres indsats kan motivere til en op-
givende holdning (når der bygges nye kul-
kraftværker og atomkraftværker i verden 
i hurtig takt, hvad nytter det så?)

•	 strukturelle	barrierer	kan	gøre	en	mere	
miljøvenlig praksis vanskelig

•	 politiske	 beslutninger	 som	 øger	 miljø-
belastningen kan føre til frustrationer, 
som svækker motivationen.

 
Troen på, at det offentlige klarer problemerne, 
kan være en anden forhindring. En undersø-
gelse (Eurobarometer, 2004) viser omfanget 
af tiltroen til det offentlige på Europæisk plan: 

nationalt 50 %, EU 44 %, FN 22 %. regionalt 22 
% og lokalt 21 %. 

Halvdelen af os mener altså, at systemet på na-
tionalt og EU plan nok skal klare problemerne. 
Andre ordner det for os. Det er ikke et godt 
udgangspunkt for en klimaindsats, som er af-
hængig af, at vi selv skal gøre noget, før det 
hjælper. Bedre ser det ikke ud, at kun en lille 
del har tiltro til den kommunale eller lokale 
indsats.

Det lokale kan virke for snævert og blodfat-
tigt og meget nemt ende i konkrete tekniske 
løsninger, som virker besværlige og uover-
kommelige. Derfor må den lokale arena hente 
inspiration i det globale perspektiv. Men ev-
ner vi at bringe det globale perspektiv ind i 
den lokale arena? Hvis budskabet skrues for 
ambitiøst sammen, kan det virke nørdagtigt 
og blokere for, at der er plads til nye ideer. 
Det globale kan i forvejen virke diffust med 
et meget abstrakt perspektiv.  Der er mange 
usikkerheder.

Konstellationer i stjernerne  
– en folkebevægelse på vej?
Et spændende og illustrativt billede stilles op 
af Læssøe: ”Når vi tænker over løsninger sker det 
ofte ud fra en årsags-virknings logik. Men sociale 
forandringsprocesser er komplekse og foregår 
sjældent – om nogensinde – som simple følger af 
en bestemt handling/årsag. Tværtimod foregår de 
som et samvirke mellem en række forhold, hvilket 
ikke kan opstilles i en generel regel, men derimod 
godt kan beskrives som en række dynamikker, 

som må medtænkes i en strategi for at fremme 
en social udviklings- og læreproces. Jeg vil derfor 
foreslå, at vi erstatter den lineære årsag-virkning 
logik med en tænkning i konstellationer. Her tæn-
kes ikke på astrologiens stjerne-konstellationer, 
men den anskueliggør for så vidt logikken: at ting 
sker når en række forhold spiller sammen”. 

Den franske revolution opstod således på 
uforudsigelig vis, da en række forhold spillede 
sammen (Sartre, 1972). Ungdomsoprøret op-
stod på tilsvarende vis? Sovjetunionens opløs-
ning og murens fald opstod også gennem et 
pludseligt dynamisk samspil af faktorer (Negt 
& Kluge, 1992). 

I mindre målestok opstod der en interesse 
for økologiske fødevarer i 1991. Der kom et 
skred i den danske befolknings holdning til for-
del for økologiske fødevarer. Det blev fulgt op 
med kontrol og regulering som fx det røde 
Ø-mærke og EU-blomsten. Supermarkedskæ-
derne førte kampagner og nedsatte priserne. 
På samme tid var der mange organisationer, 
som deltog i debatten i medierne. Regeringen 
var blevet aktivt engageret i miljøsagen. De 
økologiske jordbrugere havde fået etableret 
et effektivt system til salg og distribution, og 
det konventionelle landbrug hjalp til med en 
stor skandale om salmonella i fjerkræ.

Sådanne konstellationer kan ikke lige planlæg-
ges. Men man kan forsøge at lægge nogle stjer-
ner ind i konstellationen. Vi kan holde øje med, 
hvordan den folkelige deltagelse for et bedre 
klima kan spille sammen med andre faktorer 

Under Miljøfestivalen i København har op til 60.000 
deltagere mulighed for at komme med forslag og gode 
ideer til byens udvikling. Der blev i 2005 efterlyst ideer 
til søernes fremtid ved en lille inspirerende udstilling tæt 
ved Dronning Louises bro på Indre Nørrebro som vist på 
billedet. I en glaspavillon kunne børn og voksne komme 

med gode ideer. Ideerne har været med til at skabe en 
omlægning af trafikken langs søbredden med en rekrea-
tiv cykel og gangsti.

Traditionen følges nu op af Københavns Kommune ved 
at omdøbe den årlige Miljøfestival til en KLIMA-FESTI-

VAL. Ideen er at involvere borgere og virksomheder bredt 
i København i en indsats til gavn for klimaet og den 
globale opvarmning ved spændende festival-aktiviteter 
i byen. Festivalen skal være en københavner-begivenhed, 
som varmer op til FN´s globale klimakonference i Kø-
benhavn i 2009. 

Prioriter den folkelige deltagelse
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i samfundet. Måske er der spirende initiativer 
fra forskellige sider, som kan virke sammen. 

Ingen gratis udveje 
Uanset hvad vi vælger at gøre, er det en for-
udsætning, at der er ressourcer som matcher 
opgavens betydning. Der skal være ressourcer 
til at fremme den folkelige deltagelse. Som 
nævnt af Hoffmann bør der gives støtte og 
mulighed til at udvikle og afprøve løsninger 
med klima og byøkologiske alternativer - såvel 
fremtidsbilleder, teknik, infrastruktur som so-
ciale eksperimenter.

Der bør være krav til kommunernes arbejde 
med Agenda 21. Kommunerne skal gå i en reel 
dialog med borgere og andre aktører om at 
sætte gang i lokale planer, som styrker kon-
krete forandringer. Fra at borgerne er et be-
sværligt vedhæng til tekniske løsninger bliver 
borgerne en gratis ressource i den nødven-
dige omstillingsproces. 

Derved kommer investeringen i folkelig delta-
gelse tilbage som gratis arbejdskraft. Borgerne 
er i denne sammenhæng en effektiv arbejds-
kraft med en uvurderlig lokal viden, der kan 
medvirke til at kvalificere beslutningsproces-
sen og sikre en realisering af løsningerne, jfr. 
Annika Agger.

Noget af det unikke ved det danske demokrati 
er, at der altid har været vilje til at løse opga-
ver med oplysning, debat og folkelig deltagelse. 
Spørgsmålet er, om der er politisk vilje til at 
fortsætte denne tradition. Vil inspirationen 

udefra til ”new public management” – hvor 
alting skal kunne kontrolleres, måles og vejes 
– forhindre dette?

Ideer til et folkeligt engagement 
Læssøe nævner de to hovedveje at gå: at 
gøre som vi plejer ved at gå frem i små 
skridt og langsomt forbedre kvaliteten el-
ler, at tage nogle spring ud i nye metoder 
og nye vej at gå. Læssøe forbeholder sig, at 
hans oplæg til debat med 12 forslag ikke 
er totalt systematisk udviklet. Vi finder det 
ikke desto mindre spændende og operatio-
nelt. 

De første 5 skridt er mest ad den sædvanlige vej:
  1. Gør som pionér-kommunerne  

– og fortsæt!
  2. Gør det nemt og synligt
  3. Udbred kendskabet til de  

gode alternative eksempler
  4. Understøt den folkelige kreativitet  

med kvalificerede med og modspil
  5. Frem borgernes indflydelse ved  

hjælp af kooperativer
De næste er: 
  6. Udskift de grønne missionærer med 

demokrati-mediatorer
  7. Sæt lus i skindpelsen
  8. Gør borgerne politisk ansvarlige
  9. Borgerdeltagelse i cyberspace
10. Styrk koblingen til det globale perspektiv
11. Prioriter ældre og indvandrere  

som målgruppe
12. Sæt turbo på uddannelse for  

bæredygtig udvikling.

Læssøe sætter lidt kød og blod på de enkelte 
punkter, og vi har selv suppleret med egne for-
slag i det følgende:

Gør som pioner kommunerne [1]
Der er kommuner i Danmark, som har vist, 
at det kan lade sig gøre at forbedre kli-
maet ved at involvere borgerne. De bedste 
eksempler kan bruges og flere er nævnt i 
kapitel 4. Erfaringer viser, at disse metoder 
ikke alene forbedrer miljøet, men at de har 
en række positive sideeffekter så som øget 
engagement hos borgere og de ansatte. Me-
toderne kan også styrke kommunens image 
som en progressiv kommune.

Gør det nemt og synligt [2]
Mange folk har dårlig tid føler de. De er 
stressede og har ofte brug for uforpligtende 
afslapning i fritiden for at lade op. Det skal 
derfor gøres nemt at deltage aktivt, det skal 
være spændende og effekten skal nemt kun-
ne aflæses. Albertslund er et godt eksempel 
med konkurrence mellem boligområder, op-
gørelser i et grønt regnskab og budget for 
forbruget.

Den hårdt pressede tidsplan for mange har 
ført til tanker om Simple Living. Simple Living 
er en livsholdning, der handler om at skabe 
et liv, der er udvendigt enkelt og indvendigt 
rigt. Som det beskrives i Wikipedia: ”Enkelhe-
den starter, når du finder det, der virkelig bety-
der noget for dig. Et liv i enkelhed er ikke et mål 
i sig selv. Det er et middel til at skabe det liv, du 
inderst inde drømmer om.” 

Mange af beboerne i landsby Torup ved Hundested er 
personligt dybt involveret i udformningen af deres eget 
hus. Husene er bygget og fungerer med omtanke for 
økologi og miljø. Mange fine eksempler på klimavenlige 
boliger gør landsbyen værd at besøge.

Det orange hus på billedet er et af Danmarks stør-
ste halmhuse med 3 andelslejligheder. Huset er byg-
get op af ler, halm og muslingeskaller med græs på 
taget. Det varmes op af en træpillefyret masseovn 
suppleret med solvarme og varmelager under huset. 
Vindmøllen er på 450 kV og var en af de største 
møller, da den blev rejst. 

Ny livsstil?

Udbred kendskabet til de gode alternative 
eksempler [3]
Formidling af gode eksempler, som ikke er så 
alternative, at de kan nedgøres som ubetydeli-
ge. Det skal være eksempler, som er attraktive. 
Eksemplerne kan bygge på moderne værdier 
som selvrealisering, om at have tid og frihed, 
om at være reflekteret og kvalitetsbevidst og 
at være globalt orienteret.

En af barriererne er som nævnt arbejdspres 
og mangel på tid. Forenkling af livet er en vej 
til at generobre engagementet. Det er værd at 
udbrede kendskabet til et godt alternativt ek-
sempel, jfr. Læssøe: der er opstået en ny trend 
med Sustainable Living – en bæredygtig livsstil 
med bevægelsen 07-06-05 (dato for at nå må-
let) i Norge. Ideen i denne bevægelse er, at det 
går an at stresse mindre og leve mere. At det 
faktisk går an at bruge mindre og alligevel have 
det bedre.  

Understøt den folkelige kreativitet med 
kvalificerende med- og modspil [4]
Der er ofte et dilemma mellem top-down sty-
ring og buttom-up aktiviteter. Eksperterne og 
offentlige myndigheder mødes med skepsis og 
der kan være en afgrund mellem deres gene-
relle synsmåder og borgernes opfattelser. 

Som nævnt af Hoffmann er de store syste-
mer med top-down planlægning ikke fleksible 
overfor de lokale vilkår. De store systemer har 
meget svært ved at trænge igennem til bor-
gerne og skabe ansvar og opbakning. En måde 
at klare det på er at koble en tredjepart ind, 
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som står mellem kommunen og borgerne, fx 
agenda 21 centrene. 

Agenda 21 er med til at formidle, at bæredyg-
tig udvikling er et fælles ansvar for os alle. Bor-
gernes forståelse, holdninger og engagement 
er vigtig fx for at kunne få accept af regler og 
afgifter. Det er vigtigt, at der er grønne afgifter, 
som udsender de rigtige prissignaler af hen-
syn til en klimaindsats. Det skal kunne betale 
sig at handle miljørigtigt. Det er absurd at det 
stadigt på de fleste områder er økonomisk 
fordelagtigt ikke at handle miljørigtigt.  

Frem borgernes indflydelse  
ved hjælp af kooperativer [5]
Etablering af selskaber til fremme af lokal bæ-
redygtig udvikling er en god ide. Folkelig del-
tagelse får let en idealistisk karakter som ikke 
tages seriøst. Når projekterne skal bære vi-
dere står folk ofte udenfor og har ikke samme 
magt og ressourcer som repræsentanter med 
økonomiske interesser og bureaukrater. De 
positive eksempler er mangfoldige, jfr. kapitel 
4. Her skal blot nævnes Samsø og Indre Nør-
rebro. 

Samsø har 8 doblet bidraget for vedvarende 
energi, hvor Danmark samlet set kun har for-
doblet sit bidrag siden 1997. Det skyldes et 
systematisk arbejde med at inddrage borgerne 
i kooperative selskaber på Samsø. 

Inddragelse i projekter kan give en følelse af 
medejerskab, som betyder succesfulde løsnin-
ger. På Indre Nørrebro er det i mange gårde 

velfungerende sortering af affald i helt op til 30 
fraktioner. Det skyldes et samarbejde mellem 
agenda 21, beboere og det kommunale affalds-
selskab m.fl., som tager hensyn til lokale vilkår 
og interesser. 

De mere revolutionerende forslag:
Udskift de grønne missionærer med  
demokrati-mediatorer [6]
Det er ikke nok at kunne beherske de miljø-
mæssige udfordringer. For at sikre en tilstræk-
kelig opbakning og deltagelse må man spille 
på mange tangenter. Det er en væsentlig ud-
fordring for klima og byøkologi at koble det 
miljømæssige med de sociale, kulturelle og 
økonomiske forhold.

I Unescos 10 år for ”uddannelse for bæredygtig 
udvikling” er der forslag om at uddanne nogle 
demokrati-mediatorer med særlig kompe-
tence i forhold til bæredygtig udvikling. Særligt 
vigtigt er det ifølge Agger at beherske discipli-
nen netværksstyring. Der må opbygges kom-
petence til at skabe og udvikle relationerne til 
interesserede borgere.

Sæt lus i skindpelsen [7] 
Folkebevægelsen om bæredygtig udvikling 
må være en del af værdikampen. Enighed og 
konsensus er ikke noget mål i sig selv. Tekno-
logirådet og Det Økologiske Råd i Danmark 
har gennemført spændende konferencer og 
studier med elementer af denne metode.

Konflikter vil ofte tiltrække fokus og omtale 
i medierne. Som tidligere nævnt bl.a. af Bliss 

Browne er kunsten at komme videre end 
selve konflikten og at skabe en samtidig lære-
proces. En læreproces skal formidle forståelse 
af de ofte dybere og mere komplicerede sam-
menhænge, som ligger bag konflikten.

Konflikter kan dog også være ufrugtbare og 
give anledning til indbyrdes opslidende magt-
kampe mellem aktører, jfr. Agger, hvilket kan 
skyldes uklare rammer for borgernes indbyr-
des samarbejde.

Gør borgerne politisk ansvarlige [8]
Det er almindeligt at afholde åbne borger-
møder og høringer. Men det er måske bedre 
at lægge alternativer eller forslag ud til de-
bat, hvor deltagerne kvalificeres undervejs i 
debatten. De borgere som fastholder deres 
deltagelse, får opbygget sociale relationer og 
demokratisk kompetence, som kommer både 
dem selv og området til gode, jfr. Agger. 

Der bliver samtidigt opbygget en bydelsidenti-
tet, som for mange betyder et større tilhørs-
forhold til kvarteret og et ejerskab overfor 
projekterne, med de fordele som dette inde-
bærer.

Borgerdeltagelse i cyberspace [9]
Perspektiverne med brug af cyberspace og 
den hurtigt udviklende informations-teknologi 
giver helt nye muligheder. En mulighed er at 
koble direkte til en ændring til gavn for kli-
maet. Et eksempel er hjemmesiden www.etton-
mindre.dk, hvor næsten 30.000 mennesker har 
afgivet et klimaløfte til klima- og energimini-

steriet. Et andet eksempel er informationer 
på Internettet om indkøb af produkter, som 
er mest muligt CO2-neutrale.

Det er spændende at massemedierne er ved 
at blive mere interaktive med hjemmesider 
med chad-rum osv. Det er dog ikke tilstræk-
keligt og hjælper ikke, hvis debatten er for-
svundet fra TV´s dagsorden. TV har en utrolig 
stor gennemslagskraft. 

Som Hoffmann skriver, så mangler vi vedkom-
mende og helhedsorienterede billeder af en 
bæredygtig udvikling. Miljø og bæredygtighed 
kobles ofte til besparelser, indskrænkninger, 
tilbagegang, forbud og hævede pegefingre – et 
liv i sæk og aske. Hvem har lyst til det?

En sjovere hverdag med økonomisk overskud 
kan blive en realitet, hvis der gøres en beske-
den indsats til gavn for klimaet. Det viser den 
fremragende TV serie fra DR1 med titlen “Guld 
og Grønne Skove”. DR 1 har skabt et levende 
og underholdende program med billeder af, 
hvordan almindelige familier kan spare penge 
og gøre noget for miljøet.

Styrk koblingen til det globale perspektiv [10]
Det lokale perspektiv er snævert og kan virke 
praktisk, teknisk og uoverkommeligt – det 
globale perspektiv er abstrakt og diffust. Det 
kan afhjælpes ved at koble det lokale og det 
globale sammen og vise, hvordan det lokale liv 
og de globale forhold er indvævet i hinanden 
(Peter Kemp, 2005 – Verdensborgeren som pæda-
gogisk ideal).

Prioriter ældre og 
indvandrere som målgrupper [11]
De ældre har erfaring tid og penge, men ofte 
en svag organisering i forhold til miljøarbejdet. 
Der er til gengæld mange, der arbejder med 
indvandrere, kultur og mangfoldighed med in-
teresse for klima og miljø.

Turbo på uddannelsen [12]
Læssøe anbefaler at sætte turbo på uddannel-
se og forskning og udbyder selv spændende 
kurser med mulighed for at uddanne sig til en 
slags demokratikonsulent og mediator. Der må 
gøres op med læreprocesser som ikke sigter 
mod folkelig deltagelse og personlig medvir-
ken – det er som den gamle tavleundervisning 
om igen.

Der er brug for efteruddannelse af ansatte i 
kommunerne med hensyn til kompetence i 
borgerdeltagelse. Uddannelsen skal inspirere 

til udvikling 
af den kom-
munale or-
gan i sat ion 
og forvalt-
ningens ar-
bejdsformer. 

Forvaltningen 
skal blive bed-

re i stand til at 
håndtere projek-

ter med økologisk 
perspektiv og samar-

bejde med borgerne. 

Også en uddannelse af håndvær-
kere og praktiske folk, som skal gennemføre 
de nye løsninger med solceller, isolering og 
energistyring er hårdt tiltrængt. Der er en 
naturlig tilbøjelighed til at søge traditionelle 
og vante løsninger indenfor uddannelserne, 
som ikke rykker nok i forhold til klima og 
global opvarmning.  

I de følgende kapitler vil vi forsøge at vur-
dere udviklingen fra evolution mod en mere 
revolutionerende udvikling for klimaet ved 
at have tankerne på de forslag, som er frem-
sat af de tre spændende forskere fra de tre 
universiteter. 

Som nævnt af Birgitte Hoffmann, så er vi som 
borgere en del af problemet og dermed også 
en del af løsningen. Løsningerne og hermed 
samfundet skal udvikles sammen med bor-
gerne og ikke blot for borgerne.

Samsø har 8-doblet bidraget for 
vedvarende energi gennem et 
systematisk samarbejde 
med borgerne. Her rejses 
havvindmøller ved 
Paludans Flak
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For at engagere borgerne til en indsats for kli-
maet er der sat gang i en national kampagne 
med titlen ”et ton mindre”. Vi skal alle spare et 
ton CO2 ud af de 12 tons drivhusgasser, vi ud-
leder. Besparelsen på et tons CO2 er et første 
lille skridt i den rigtige retning. Men er det nok 
at tage et lille skridt? Hvis vi skal nå målene 
med stabilisering af klimaet, skal der spares 60 
– 80 % ifølge EU. Det svarer til ca. 8 tons CO2 
om året som det endelige mål. Og så skal der 
handles hurtigt, hvis indsatsen skal være øko-
nomisk overkommelig (Stern, 2007).

Trods de små ambitioner om at spare et tons 
CO2 er kampagnen ikke desto mindre et læ-
rerigt eksempel på, hvordan den nye viden om 
borgernes engagement kan bruges positivt. 
Flere af kampagnens initiativer ligger tæt op 
ad de anbefalinger fra forskerne, der er nævnt 
i kapitel 2. Som nævnt anbefales det at skabe 
en dialog i cyberspace, at dialogen fremmes 
ved at koble en tredjepart ind og at en debat 
gøres mere interessant ved at koble det glo-
bale og lokale.

Perspektiverne med brug af cyberspace er 
udnyttet på hjemmesiden www.ettonmindre.
dk. Hjemmesidens primære ide er, at man 
kan afgive et klimaløfte på nettet. Ved at 
følge anvisningerne i en CO2-beregner læ-
rer man samtidigt en masse om energi og 
CO2- udslip. 

Men det er ikke nok. Kampagnen satser på 
at inddrage en tredje part, som derved står 
mellem staten og borgerne. Denne tredje part 
inviteres til at være med i kampagnen. Der har 
meldt sig en stribe virksomheder, institutio-
ner og NGO partnere. NGO partnerne er fx 
Greenpeace og Verdensnaturfonden, som er 
store, internationale organisationer med et 
globalt netværk.

Det globale og lokale er koblet sammen i 
kampagnen med en stor international udstil-
ling fra British Council: ”NorthSouthEastWest” 
med billeder fra hele verden af fotogruppen 
Magnum. Udstillingen har cirkuleret rundt på 
torve og pladser i de danske kommuner. 

Hvordan går det med kampagnen?
Halvvejs igennem ”et ton mindre” kampagnen 
må det vurderes, at kampagnen har haft en 
stor styrke. Det kom frem i en midtvejskon-
ference og evaluering den 29. november 2007. 
Gennem samarbejdet med virksomheder og 
organisationer har kampagnen været synlig i 
lokalsamfundene. Rigtig mange danskere har 
deltaget i partnernes mangfoldige aktiviteter: 
Happenings, annoncering, konkurrencer, ud-
stillinger, film, foredrag, debataftener, TV osv.

Kampagnen bør derfor fortsætte ind i 2009 og 
måske gøres permanent. Målene må skærpes 
med ”flere tons mindre” kampagner og nye 

Kapitel 3. 
KAMPAGNE MED 
FOLKELIG DELTAGELSE

Panelet i Hofteateret på Christiansborg ved 
åbning af ”Et ton mindre” kampagnen den 29. 
marts 2007: 

(fra venstre mod højre)
Jesper Theilgaard, Danmarks Radio
Anne Skare Nielsen, Future Navigator
Kim Carstensen, Verdensnaturfonden
Connie Hedegaard, Klima- og energiminister
Tarje Haaland, Greenpeace
Villy Dyhr, DONG Energy
Susanne Larsen, SAS Denmark
Katrine Milman, COOP

”Et ton mindre” -kampagnens vartegn, den 10 meter høje orange jordklode, stod på Nytorv, da 
karnevalsoptoget med over 2.000 sambadansere og musikere fester sig over torvet og forbi 
Kloden. CO

2
-kloden blev en del af festen.
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overraskende initiativer. Det kræver, at der 
er en politisk vilje. Der er næppe tvivl om, at 
partnerne er klar med ideer til fortsatte kam-
pagneaktiviteter. Alle partnere har allerede 
gjort en stor indsats for klimasagen i kampag-
nens første halvdel. 

Hvad er der sket indtil nu?
Af højdepunkter i kampagnens første periode, 
fra marts til november 2007, kan blandt andet 
nævnes:
•	 Kampagnens	åbning	ved	Klima-	og	energi-

minister Connie Hedegaard den 29. marts 
2007 ved en konference i Hofteateret på 
Christiansborg

•	 Visning	 af	 kampagnens	klimafilm	 i	 lands-
dækkende og lokale tv-stationer og på 
skoler

•	 1,6	mio.	 besøg	 på	 kampagnens	 hjemme-
side med klimaløfter og CO2-beregneren 

•	 Banners	 og	 annoncer	 for	 1,2	 mio.	 kro-
ner og så en omfattende annoncering fra 
partnerne

•	 En	lang	række	aktiviteter	på	landets	sko-
ler, bl.a. ”freeze SMS” klimajagt, klimade-
battører, undervisningsmateriale og et 
aktivt netværk på 600 klimalærere. Grup-
pen ”klima kids” fra Katrinebjergskolen i 
Århus	vandt	SMS	legen	bl.a.	med	sloganet	
”udlev jeres drøm og spar på strøm”

•	 Opstilling	 af	 kampagnens	 vartegn,	 Jord-
kloden, ca. 50 dage ved begivenheder lan-
det over

•	 Tæt	ved	400	artikler	i	pressen,	hvor	kam-
pagnen specifikt nævnes ved navn.

•	 Udgivelsen	af	Dicte	og	Peter	Bellis	klima-

sang ”Har vi feber?”
•	 British	Councils	enestående	vandreudstil-

lingen som nævnt med besøg på torve og 
pladser i 14 kommuner   

•	 Grønne	sparetips,	artikelserier	i	et	stort	
antal lokalmedier

•	 Midtvejsevaluering	med	markant	interes-
se fra partnerne i en fortsat kampagne og 
en positiv vurdering af effekt og målop-
fyldning. 

Der er blevet afgivet 16.000 klimaløfter indtil 
november med en stigning til næsten 27.000 
i marts 2008 via en stor og en lille CO2-be-
regner. Det er et stykke fra målet om 50.000 
løfter til august 2008, men dog stadig flot. Nye 
initiativer i 2008 vil kunne skaffe mange kli-
maløfter endnu.   

Kender folk kampagnen?
Det er ikke lykkedes godt nok med at udbre-
de viden om danskernes præcise, personlige 
CO2-forbrug. Det viste en analyse midtvejs i 
kampagnen i oktober 2007 af instituttet Za-
pera. Analysen bygger på 1.000 internet-in-
terview med et repræsentativt udsnit af den 
danske befolkning i aldersgruppen 15-74 år. 
En høj grad af danskerne kender kampagnen 
og forstår dens budskab. Rigtigt mange er po-
sitive overfor budskabet og har kendskab til 
mulighederne for at gøre en indsats til gavn 
for klimaet. 

Nøgletallene i undersøgelsen er, at
•	 47	%	af	danskerne	har	hørt	om	kampag-

nen 

Vandreudstillingen har  
besøgt 14 kommuner   

14 danske byer fik sidste år besøg af en interna-
tional vandreudstilling om klima og miljø. Den fa-
scinerende foto-udstilling gav danskerne mulighed 
for, med egne øjne, at opleve de første, alvorlige 
konsekvenser af den globale temperaturstigning. 
Billederne på den internationale del af udstillingen 
var taget af nogle af verdens bedste fotografer fra 
den berømte fotogruppe Magnum. Billederne viste 
flotte og tankevækkende scener fra steder på klo-
den, hvor den globale opvarmning påvirker almin-
delige menneskers hverdag og fremtid. 

Vi kom til de grønlandske fjorde og så isen trække 
sig tilbage. Vi begav os til toppen af Afrikas hvide 
bjerg, Kilimanjaro, som snart ikke lever op til sit 
navn længere. Vi besøgte de flade Marshall-øer, 
hvor en hel befolkning på 57.000 mennesker om 
få årtier må evakueres, så en hel nationalkultur går 
til grunde. Men vi mødte også håbet – for eksem-
pel i EcoCity i et sydafrikansk township. 

Billederne i den internationale del af udstillingen 
– ”NorthSouthEastWest” – er stillet til rådighed 
af British Council.  Vandreudstillingen var en del af 
klimakampagnen ”Et ton mindre”. 
Her kunne man opleve udstillingen på torve, plad-
ser eller i rådhushaller: 
2007
• Sønderborg Kommune, 23. april - 3. maj 
• Ringsted Kommune, 7. - 20. maj 
• Herning Kommune, 4. - 17. juni 
• Århus Kommune, 18. juni - 1. juli 
• Roskilde Kommune, 2. - 15. juli 
• Svendborg Kommune, 16. juli - 5. august 
• Esbjerg Kommune; 6. - 19. august 
• Kolding Kommune, 20. august - 2. september 
• Frederikshavn Kommune, 3. - 16. september 
• Gladsaxe Kommune, 17. - 30. september 
• Lyngby-Taarbæk Kommune, 1. - 14. oktober 
• Gentofte Kommune, 15. - 28. oktober 
• Næstved Kommune, 29. oktober - 11. november 
• Aalborg Kommune, 12. - 25. december 
2008 
• Hillerød Kommune, 3. - 17. marts.

Kæmpe klima-fotos på Danmarksturné i 2007
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•	 33	%	af	danskerne	ved,	hvad	den	handler	
om

•	 75	 %	 af	 danskerne	 er	 positive	 overfor	
kampagnen  

•	 Højest	kendskab	blandt	unge	og	mænd	
•	 80	%	er	helt	eller	delvist	enige	i,	at	alle	har	

et personligt ansvar 
•	 17	%	af	alle	danskere	angiver,	at	kampag-

nen har fået dem til at nedbringe deres 
CO2-udslip, bl.a. ved at cykle mere, slukke 
for apparater på standby, skrue ned for 
varmen, tage kortere bade, købe energi-
effektive hårde hvidevarer, nyisolere hu-
set mm. 

•	 82	%	 af	 danskerne	 er	 parate	 til	 at	 gøre	
mere for at nedbringe deres CO2-udslip

•	 Kun	23	%	af	danskerne	ved,	hvor	meget	
CO2 Danmark og danskere udleder

•	 Kun	29	%	af	danskerne	ved,	at	Danmark	
er et af de lande, der udleder allermest 
CO2.             

Hvad har partnerne gjort?
Kampagnens partnere har været effektive med 
330 aktiviteter i 2007. Den meget store ak-
tivitet ude i alle hjørner af Danmark vidner 
om en decentral kampagne, der er lykkedes 
flot. De mange aktiviteter har givet kampagnen 
stor synlighed i befolkningen. 

En stribe eksempler kan nævnes:
•	 I	alle	tog	har	DSB	haft	poser	til	affald	med	

kampagnens logo, artikler i Ud & Se og 
annoncer i dagbladene

•	 Flere	virksomheder	har	haft	massiv	omta-
ler i magasiner til kunderne 

•	 I	Esbjerg	Kommune	har	landsbyen	Guld-
ager sat sig for at nedbringe CO2-udled-
ningen med et ton pr. borger

•	 I	Albertslund	og	Valby	er	op	til	4000	boli-
ger besøgt personligt og der konkurreres 
på CO2-besparelser  

•	 Netværket	 Grønne	 Butikker	 har	 ført	
lokale kampagner og indsamlet klimaløf-
ter fra deres mange butikker i ni danske 
byer

•	 Statoil	har	tre	gange	uddelt	250.000	flyers	
med konkurrencer fra sine 250 tanksta-
tioner   

•	 Agendacenter	Sundbyøsters	Klima	Chill-
Out i Amager Strandpark trak mange 
strandgæster og meget presseomtale

•	 Temauge	 i	TV2	Vejret	med	 fokus	 i	 begge	
aftenudsendelser på ”et ton mindre”-kam-
pagnen med information, klimafilm, bille-
der af Jordkloden, ministeren i studiet mv.

Den mobile klode med et ton CO2 har også 
været en stor satsning med markant suc-
ces. Jordkloden har været opstillet ca. 50 
dage over hele landet og er blevet set ”live” 
af mindst 1,2 mio. mennesker. Kloden har 
fx været opstillet flere dage på Københavns 
Rådhusplads og talrige andre pladser og 
torve, til landskamp i Parken, til galopderby i 
Klampenborg, til dyrskue i Hjørring og Ros-
kilde, på Jerslev Marked og til Marselisløbet 
i	Århus.	Men	hvad	med	det	videre	 forløb	af	
kampagnen? 

En uvis fremtid?
Klode-turnéen og kampagnen ser ud til at 

fortsætte ind i 2008. Det er dog en forud-
sætning for succes, at der er ressourcer, som 
matcher opgavens betydning. Der er ingen 
gratis udveje, hvis kampagnen skal brænde 
effektivt igennem. Det er ikke nok for en 
langsigtet kampagne, hvis der ikke er hjælp 
og støtte til PR eller fremstilling af materialer. 
Der skal tages stilling til nye idéer, og der skal 
ydes hjælp til at skabe kontakter, bane vej, 
forespørge ministeriet, PR osv.  

Kampagnens fremtid i 2009 virker noget uvis. 
Kampagnens hjemmeside og identitet vide-
reføres frem mod klimatopmødet i Køben-
havn i december 2009, men det er langtfra 
en tilfredsstillende udmelding. Det er ikke 
fastlagt, om ministeriets aktivitet på kampag-
nen forlænges frem til topmødet, eller om 
den afsluttes som planlagt i august 2008. Det 
er ikke tilfredsstillende for parterne, som har 
lagt et stort engagement i kampagnen. Der 
bør være kontinuitet og en udvikling af nye 
ideer frem til topmødet i 2009.

Nye ideer overvejes
Det er dog bebudet, at et mindre ”kollega-
initiativ” sættes i værk i 2008.  Til dette brug 
udarbejdes en e-mail-skabelon, som sendes 
til kampagnens partnere og et stort antal 
større, danske virksomheder. Ved hjælp af 
e-mail-skabelonen kan den enkelte virk-
somhed sende en mail til de ansatte og 
bede dem bruge 10 minutter på at læse lidt 
om CO2 og afgive et klimaløfte. Program-
met fokuserer på CO2-reduktion både på 
jobbet og privat. En lokal og en national 

konkurrence med præmier skal motivere 
til at deltage. 
             
”Klimaløsninger i øjenhøjde” er et andet kon-
cept under overvejelse. Det kan blive et nyt 
omdrejningspunkt for kampagnen. Målgrup-
pen er ”grønne storforbrugere”, der skal fun-
gere som rollemodeller og inspiratorer for 
den bredere befolkning. Målet er at løfte fo-
kus op over alle de mere banale muligheder 
for at spare og sætte spot på et antal større 
investeringer, man kan gøre som privatper-
son. Herved kan man opnå meget store be-
sparelser både i CO2 og i penge – fx isolering 
op til ypperste standard, varmepumper og 
solenergi. Hvordan virker disse teknologier? 
Fungerer det rent faktisk her og nu? Er det 
nemt? Og hvordan er økonomien i det? 

Enkelte danske familier udvælges til at delta-
ge. Familierne skal investere i CO2-reduktion 
ved hjælp af klimavenlige tekniske løsninger. 
Løsningerne stilles til rådighed af førende 
virksomheder på området. Det hele styres 
af energivejledere. Eventen søges dækket af 
et TV-medie og af den øvrige presse. Initiati-
vet skal synliggøre de oplagte klimaløsninger, 
fremme innovation på området, engagere den 
danske befolkning og markedsføre Danmark 
som foregangsland frem mod 2009. Forløbet 
overvejes afsluttet med en offentlig konfe-
rence. 

Et par gode eksempler 
Rigtigt mange engagerede partnere har bidra-
get til kampagnen med gode ideer og initiati-

Teenagere er en bombe under vores energiforbrug
– en målgruppe der er en udfordring for en 
klimakampagne

Sluk lyset 
- hvad er 
meningen?
Burning Panda opfordrer alle til at slukke lyset i en 
time den 29. marts for at vise verdens politikere, at 
man bakker op om at bremse den globale opvarm-
ning. Mange er med: Familier, arbejdspladser, caféen 
på hjørnet, rådhuset, kommunen, supermarkedet, 
svømmehallen og mange flere i hele Danmark. 

Byerne vil køre på lavenergi i en time, og det bliver 
en særlig oplevelse at mærke stemningen i byen, når 
spillesteder præsenterer CO

2
-neutralt akustisk musik, 

restauranter laver mad på lavenergi og meget mere.

Når Danmark den 29. marts kl. 20-21 slukker lyset, vil 
hundredtusindvis af mennesker i en række af verdens 
storbyer gøre det samme. Det er WWF’s internatio-
nale netværk, der står bag denne globale begivenhed, 
kaldet Earth Hour. 

Et friskt havbad – truet af opblomstrende alger.
Folk på Østerbro fik mulighed for at opleve 
dilemmaet mellem et friskt havbad og 
klimatruslen  fra de opblomstrende alger. 
På stranden i Svanemøllebugten holdt Ryvang 
lokalråd klima- og strandfest i 2007  
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ver. Et par gode eksempler fremhæves i det 
følgende.

Flere bilfirmaer som fx Peugeot og Toyota 
har ført kampagner som markedsleder in-
denfor biler med lav CO2-emission. Der har 
været markedsføring for biodiesel og en ny 
generation af mere effektive og billige hybrid-
biler som fx Toyota Prius, som er blevet lan-
ceret i en prisbillig udgave på gule plader. En 
række andre modeller opfylder allerede EU’s 
krav til nye biler i 2009. 

WWF har en kommende, stor klimakam-
pagne ”Sluk lyset” på vej som nævnt i figu-
ren. Kampagnen med slukning af lyset den 29. 
marts 2008 får opbakning fra Københavns 
kommune og de lokale Agenda 21 Centre. 

FDM har planlagt en PR-aktivitet omkring et 
”kendis-DM” i økonomikørsel og arbejdet for 
miljøvenlige omlægninger af afgifterne. Igen-
nem artikler, rejsebureauer og biblioteker 
har FDM informeret sine mere end 230.000 
medlemmer om CO2-besparende kørsel. Der 
er store CO2-besparelser at hente.  

COOP Danmark har brugt kampagnen og 
dens logo i dialog med de mange kunder, bl.a. 
gennem tilbudsaviser. Men aktiviteterne er 
ikke kun rettet mod kunderne. De ansatte på 
hovedkontoret deltager i en enkel og succes-
rig ”et ton mindre” elspare-kampagne, som skal 
videre ud i organisationen. Man vil arbejde på 
at spare energi i butikkerne under paraplyen 
”et ton mindre”. En pjece om fødevarer og 

CO2 er på  vej i samarbejde med Institut for 
Miljø og Sundhed. Også nye aktiviteter over-
for kunderne er på vej. Det viser betydningen 
af, at kampagnen fortsættes indtil 2009. Det 
giver mulighed for, at man som partner kan 
optimere udbyttet af sit engagement. 

Dansk Naturvidenskabsformidling har gen-
nemført en lang række aktiviteter i skolerne 
i årets løb. Skolernes 600 klimalærere modta-
ger et nyhedsbrev hver måned, hvor partnere 
kan skrive ind med nyheder om aktiviteter 
under kampagnen.  

Partnernes kommentarer  
Der har rejst sig mange spørgsmål hos 
partnerne i løbet af kampagnen. Hvad har vi 
lært? Har kampagnen rykket? Hvad har væ-
ret svært? Er der nogen dilemmaer og nye 
erfaringer? Spørgsmålene kan være svære 
at besvare her midtvejs i kampagnen.

Der har dog været en debat mellem part-
nerne om CO2-beregneren og målet om 
at nå 50.000 klimaløfter. Målet om at nå 
50.000 klimaløfter er ambitiøst og måske 
ikke så afgørende i en kampagne. Måske er 
det vigtigere at folk handler på anden vis.

Partnerne oplever, at folk gerne vil forpligte 
sig til en indsats til gavn for klimaet, men at 
der kan være mange andre måder at enga-
gere sig på end ved at afgive et klimaløftet. 
Det gode ved klimaløftet, som det er ud-
formet, er dog, at det tvinger folk til at læse 
sig igennem konkrete handlemuligheder.

”Tosset” at nedlægge kampagnen
Mange af partneren giver udtryk for, at det er 
vigtigt at kampagnen fortsætter til 2009. Det 
er vigtigt også at påvirke det politiske niveau 
til at gennemføre reelle politiske ændringer 
fx på afgiftsområdet. Og at industrien er li-
geså vigtig at få med. 

Det er også vigtigt at fortsætte kampagnen 
for at kunne vise et folkeligt engagement og 
engagement fra NGO’erne i 2009. Det ville 
være ”tosset”, som en af parterne udtrykker 
det, at nedlægge kampagnen kun for at skulle 
opfinde noget nyt frem mod 2009. Det er en 
lang proces at få folk med på klimasagen, og 
kampagnen er en fælles platform, der funge-
rer. 

Kampagnen er rettet mod at nedsætte den 
halvdel af CO2-udslippet, som afhænger af at 
vi alle ændrer vores livsstil. Det er svært at se 
andre effektive metoder til at opnå dette mål. 
Man kan dog også spare meget store mæng-
der energi igennem tekniske løsninger, helt 
op til 1/3 af boligens energiforbrug, hvis man 
gør det rigtigt. Men også her er et samarbej-
de med kampagnens parter og deres netværk 
af afgørende betydning.

Små ideer fra partnerne og lidt bekymring
Der er kommet enkelte konkrete forslag fra 
partnerne. Et eksempel er det klimapanel, 
som regeringen har nedsat. Klimapanelet har 
deltagelse fra en del store virksomheder, men 
kunne det ikke være en idé også at tage nogle 
små og mellemstore virksomheder med?” 

Andre foreslår events som fx et nationalt 
miljø-løb med deltagelse af cykler, el-biler 
og brintbiler. Det kunne engagere folk og 
sikre fortsat udbredelse af viden om CO2 
og løsninger.

En del partnere udtrykker lidt bekymring. 
Hver dansker udleder i gennemsnit 12 tons 
drivhusgasser hvoraf 10 tons er CO2. Heraf 
har vi selv kun direkte indflydelse på de 6 
tons, da resten udledes af industri, landbrug 
osv. Kampagnens budskab er et kompliceret 
budskab. Danskerne skal både oplyses og få 
viden om CO2 og påvirkes til at spare på 
deres personlige CO2-udslip.

Der spørges fra partnerne om: Hvordan er 
tallene udregnet? Danmarks landbrugseks-
port af fødevarer bør ikke tælles med i vores 
nationale CO2-regnskab. Og hvordan med 
importen af fødevarer? CO2-udledningen i 
forbindelse med produktionen bør kun tæl-
les med i ét land, enten der hvor det produ-
ceres, eller der hvor det konsumeres. Hvis 
de samme varer tælles med både i oprindel-
seslandet og konsumentlandet, så bliver det 
samlede tal for højt i forhold til den reelle 
udledning. Der er i dette hæftes kapitel 1 
gjort et forsøg på at forklare de nævnte tal 
ud fra oplysninger fra Miljøstyrelsen.

Endeligt betoner partneren vigtigheden 
af, at FN konferencen om klimaet i 2009 
bliver en CO2-neutral konference og ef-
terspørger initiativer og ekspertise til at 
sikre dette. 

”Når klimaet bliver varmere på 
Grønland får isbjørnen det svært, fordi der bliver min-
dre havis, hvor isbjørnen finder sin føde. På Østerbro er 
kastanjetræerne hårdt angrebet af minér-møl fra Bal-
kan. Det fremgår af den nye bog KLIMA OG LIVSSTIL 
som fortæller overbevisende og omfattende om klimaets 
tilstand og hvad vi selv kan gøre. Budskabet er klart – 
vi skal alle til at gøre noget ved sagen, og det starter 
hjemme hos os selv. For vanerne skal bare lægges lidt 
om for at formindske CO

2
-udslippet betragteligt”. 

Anmeldt af freelance journalist Ane Marie Nielsen

Rekvireres: dahlmadsen@gmail.com – tlf. 29 25 86 55.

Mellem

og AGENDA 21 ØSTERBRO

Antal personer i husstanden:

1 ] Undertegnede forpligter mig til at overholde ”DE 10 BUD” om en ny og klimavenlig  
livsstil.

2 ] Til gengæld har jeg modtaget en gratis elsparepære, som vil indtjene 600 - 800 kr. til mig i sparet udgift 
til strøm i pærens levetid.

3 ] Jeg er orienteret om, at jeg ved denne kontrakt personligt sparer 1 ton CO2 til atmosfæren – og jeg vil 
påvirke familie, venner og kollegaer til også at medvirke. 

4 ] Jeg forpligter mig til at aflæse min elmåler så jeg kan følge med i hvor meget jeg sparer. 

5 ] Besparelsen på 1 ton CO2 kan afhændes som CO2 -kvote, på betingelse af at midlerne anvendes til miljø-
arbejdet i Agenda 21 Østerbro.

Du kan læse mere om  ”DE 10 BUD” i Agenda 21’s hæfte: KLIMA&LIVSSTIL

> KLIMA KONTRAKT 

AGENDA 21 ØSTERBRO har forpligtiget sig til at indgå 500 KLIMA-kontrakter i 2007

”DE 10 BUD” 

1 
Når du vælger TRANSPORT  
skal du tænke på klimaet
 

2 
Når du bruger LYS  
skal du spare på energien

3 
Du må ikke bruge for meget VARME

4 
Du skal GENBRUGE, alt hvad du kan

5 
Du skal gøre miljørigtige INDKØB

6 
Du skal bruge VAND og VASKE  
med omtanke for miljø og klima

7 
Du skal være opmærksom på  
energiforbruget under MADLAVNING

8 
Du skal passe på ELAPPARATER 
på standby-forbrug

9 
KØB AFLAD når du har syndet

10 
Brug din POLITISKE indflydelse

www.agenda21oesterbro.kk.dk 

Er det anmassende at afkræve folk et 
klimaløfte? – som fx i form af Agenda 21 
Østerbros klimakontrakter.

BRUG SOLEN!
Klima, livsstil og solenergi

Af Jørgen Dahl Madsen

KLIMA & 
LIVSSTIL 
– et kampagne-
bidrag
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Thisted kommune har fået ”The European Solar Prize
2007”. Baggrunden er, at omtrent 68 % af elforsyning 
kommer fra vindmøller, og ca. 82% af varmeforbruget
bliver dækket af vedvarende energikilder.

Æren af det flotte resultat tilskrives en lang række
engagerede borgere og Nordvestjysk Folkecenter 
for Vedvarende Energi.

Thisted ønsker at blive en fuldskala demonstrations-
kommune af en bæredygtig energiforsyning til det 
kommende Klimatopmøde i København i 2009.
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Kapitel 4. 
DE LOKALE FORSØG PÅ FOLKELIG DELTAGELSE

I kapitel 3 gjorde vi rede for statens forsøg på 
at inddrage borgerne gennem ”et tons mindre” 
-kampagnen. Men fra lokalt hold er der alle-
rede så mange aktiviteter i gang, at vi fristes til 
at sige, at de nationale forsøg er ved at blive 
overhalet både af kommuner og af de lokale 
og folkelige organisationer. 

Det kan dog også opfattes som en paral-
lel kick-start af klimainitiativer. Behovet for 
en hurtig handling giver netop grobund for 
samtidige aktioner på mange planer. Den 
statslige kampagne har været med til at 
bakke op om og legitimere de lokale ini-
tiativer, uden at der har været et behov 
for nødvendigvis at inddæmme disse. I en 
presset situation er det måske netop en 
fordel at kombinere top-down styring med 
buttom-up initiativer.

At der er en samtidighed i centrale og lokale 
initiativer er ikke kun et dansk fænomen. I 
USA, med verdens største CO2-udslip pr. ind-
bygger, har flere af staterne tilsluttet sig Kyoto 
aftalens principper. Disse stater er gået langt 
længere med en indsats for et bedre klima end 
forbundsregeringen. Det har udløst en strid 
om retten til at stille krav til produkters CO2- 
udledning. 

Forskellige krav til produkters CO2-bidrag kan 
opfattes som en hindring for et frit marked. 
Den økonomiske rationalitet kan blive udfor-
dret af forskelligt syn på, hvor hurtigt og hvor 
kraftigt det er nødvendigt at omstille produk-
tionen.

Landsdækkende rammeaftaler
Mens landspolitikerne i Danmark diskuterer 
indsatsen for et bedre klima er mange kom-
muner og lokale organisationer for længst gået 
i gang med at handle. Mange af landets kommu-
ner er godt i gang med at spare på energien og 
erstatte kul, olie og gas med vedvarende energi. 
Der udformes planer for, hvordan man når am-
bitiøse mål for en indsats til gavn for klimaet. 

Imens kommunerne arbejder på højtryk, er 
der forhandlet i folketinget om en ny klima- 
og energiaftale. Der blev indledt forhandlinger 
mandag den 7. januar 2008, som nu er endt 
med et bredt forlig den 20. februar 2008. Der 
ligger nu en energiaftale mellem regeringen og 
alle de øvrige partier i folketinget på nær en-
hedslisten. 

Aftalen ”..sikrer blandt andet bedre vilkår for vind-
møller og anden vedvarende energi som biomasse 
og biogas. Partierne er enige om, at vedvarende 
energi i 2011 skal dække 20 procent af Danmarks 
energiforbrug mod de nuværende 15 %.
Udover at hæve priserne for afregning af strøm fra 
vindmøller på land, biomasse og biogas er parti-
erne enige om at rejse 400 MW nye havvindmøl-
ler 2012. Der oprettes en erstatningsordning for 
naboer til vindmøller. Samtidig styrkes indsatsen for 
at spare på energien: I 2020 skal energiforbruget 
være faldet fire procent i forhold til 2006. ”

En energibesparelse på 4 % lyder ikke af meget 
Det må dog ses i lyset af, at det i 20 år - trods 
gentagne ihærdige anstrengelser – ikke er lyk-
kedes at få forbruget til at falde. Vi tror dog på, 

at det kan lade sig gøre, men det vil kræve 
nye, utraditionelle og iderige kampagner og 
regulering at få det til at lykkes. Og så er 4 
% kun et spinkelt, første skridt og slet ikke 
nok til at nå de globale mål for en indsats til 
gavn for klimaet. Aftalen om fald i forbruget 
af energi indeholder ikke noget om midler 
til kampagner og en folkelig indsats.

Aftalen fortsætter: ”Brintbiler fritages for af-
gifter, det samme gælder elbiler frem til fore-
løbig 2012, og der bliver afsat en pulje på 35 
mio. kr. til forsøg med elbiler. Til forsøg med 
bølgekraft og solceller m.m. afsættes 25 mio. 
kr. om året de næste fire år. Regeringen og 
Dansk Folkeparti ønsker en markant styrkelse 
af indsatsen til forskning, udvikling og demon-
stration inden for energiteknologi til i alt 750 
mio. kr. i 2009 og til 1 mia. kr. fra 2010, og 
man vil tage dette op i forbindelse med ud-
møntningen af globaliseringsmidlerne. 

Meromkostningerne er opgjort til ca. 1,7 mia. 
kr. årligt i 2011 og 2,5 mia. årligt i 2012. Frem 
til 2011 får partierne bag aftalen årligt en sta-
tus for udviklingen i mål og igangsatte analy-
ser. Inden udgangen af 2010 skal det drøftes, 
om der er behov for at sætte flere initiativer 
i gang.” 

Det er endnu for tidligt at bedømme klima- 
og energiaftalen. Vilje til en bred aftale til 
gavn for klimaet kan dog give en anledning 
til vis optimisme i forhold til at støtte lo-
kale og folkelige initiativer, som er nødven-
dige for at nå en besparelse.

Kommuner rykker for klimaet
Mens politikerne har tøvet og det danske ener-
giforbrug og CO2-udslip er steget – har mere 
end en snes danske kommuner som nævnt alle-
rede gjort noget seriøst ved klimaudfordringen. 
Det viser den første kortlægning af de kommu-
nale front-kæmpere blandt landets 98 kommu-
ner (Ingeniøren, ultimo 2007). Kortlægningen 
er udført ved hjælp af Kommunernes Landsfor-
ening (KL), som har kontaktet kommunerne for 
at få gode eksempler til et nyt klimanetværk.

De mest ambitiøse kommuner findes blandt de 
såkaldte klimaby-kandidater. Det er bl.a. Søn-
derborg, Frederikshavn, Skive og Lolland Kom-
muner. Disse kommuner har meldt ud, at de 
går efter at blive en slags nationale klimabyer 
i forbindelse med Klimatopmødet 2009. Re-
geringen har dog ikke meddelt, om der bliver 
udpeget klimabyer i forbindelse med topmødet. 
Og hvad er i øvrigt definitionen på en klimaby?

•		 Sønderborg	 vil	 gøre	 hele	 Sønderborg-
området CO2-neutralt i 2029

•		 Skive	 har	 bevilget	 to	mio.	 kroner	 til	 –	 i	
samarbejde med en række lokale virk-
somheder – at udforme oplæg til, hvordan 
Skive bliver CO2-neutral i 2029.

•		 Frederikshavn	 vil	 være	 100	 pct.	 vedva-
rende energiby i 2015. Alt el, varme og 
transport-energi skal komme fra vedva-
rende energi.

•		 Lolland	 kommune	har	 blandt	 andet	 som	
mål, at 90 procent af de offentlige og pri-
vate bygninger i 2015 skal opvarmes med 
vedvarende energi. 

I USA med verdens største CO
2
-udslip pr. 

indbygger verserer en juridisk tvist om 
retten til at kræve en bestemt grænse for 
bilers CO

2
-udslip mellem Californien og 

forbundsregeringen. 

Solpris til 
Thisted 
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De fire kommuner vil altså reducere CO2-ud-
ledningen til nul i 2029 eller etablere næsten 
100 procent forsyning med vedvarende energi 
samme år. Det er mere ambitiøst end selv det 
mest vidtgående forslag, der har været fremme 
i den seneste valgkamp, om 40 procents CO2-
reduktion i 2020 og 100 procent vedvarende 
energi i 2050.

Ambitiøse mål
Otte kommuner har underskrevet en såkaldt 
”kurveknækkeraftaler” med Elsparefonden om 
reelle, årlige reduktioner i elforbruget. Og to 
borgmestre har foreløbigt indgået aftale med 
Danmarks Naturfredningsforening (DN) og 
skrevet under på, at de vil sikre årlige CO2-
reduktioner. Endelig er mindst 13 kommuner 
i gang med at udforme klimastrategier, mål og 
handlingsplaner på basis af politiske vedtagel-
ser i kommunen - heriblandt de tre store: Kø-
benhavn,	Odense	og	Århus.

Århus	Kommune	vil	være	CO2-neutral i 2030, 
men har endnu ikke lagt fast hvordan det skal 
ske. København vil skære 20 procent af CO2-
udslippet inden 2015 set i forhold til 2007-
udslippet og er ligeledes ved at lægge planer 
for, hvordan det skal foregå. Albertslund Kom-
mune har allerede i 1998 vedtaget at reducere 
CO2-udledningen med 50 pct. i 2010 i forhold 
til 1986-niveauet. Det mål er nået, og nu skal 
en ny klimaplan sætte nye mål.

Og så er der kommuner som Thisted, der al-
lerede i dag forsynes med op til 80 % grøn 
strøm og varme fra vindmøller, geotermi og 

biomassefyrede kraftvarmeværker. Det mod-
tog kommunen en international pris for i no-
vember 2007. Der er nu sat gang i at udforme 
en ny energiplan for hele Thy.

I Middelfart har man allieret sig med en ekstern 
partner om at få gennemgået og renoveret alle 
kommunale bygninger. Netop energi-renovering 
af kommunernes egne bygninger og skærpede 
krav til både kommunale og private byggerier 
er med i mange kommuners overvejelser.

De sjællandske kommuner har udvalgt Lolland, 
Kalundborg og Roskilde til at være de steder, 
hvor gæsterne til klimatopmødet kan se spæn-
dende ny energiteknologi og – systemer. 

Der er uden tvivl et rigtigt stort engagement 
i klimaspørgsmål i landets kommuner. En del 
kommuner har ligefrem ansat folk til at tage 
sig af at udforme klimastrategier. Og det har 
de blandt andet fået kræfter til, fordi kommu-
nerne nu er blevet større. 

Klima-topmødet trækker
Den store opmærksomhed omkring det fore-
stående klimatopmøde i 2009 skal uden tvivl 
have en god del af æren for, at kommunerne 
nu går i gang med at arbejde ihærdigt på en 
indsats til gavn for klimaet.

Frederikshavn Kommune er som nævnt et ek-
sempel på en kommune med store ambitioner. 
For kommunen handler det om, at klimaet 
trænger alvorligt til hjælp. Klimaforandringer 
kan tydeligt ses lokalt, for eksempel på afvan-

dingssystemerne. Det handler for kommunen 
om at mindske konsekvenserne af en ændring 
af klimaet. Det sker primært ved at begrænse 
og omlægge energiforbruget – og om at få 
nye arbejdspladser til byen. Derfor satser Fre-
derikshavn under alle omstændigheder på at 
blive erhvervslivets udstillingsvindue for dansk, 
vedvarende energi-teknologi. Der satses på en 
markedsføring op til topmødet.

En række af de andre kommuner har sat sig mål 
eller besluttet at udarbejde konkrete energi- 
eller klimastrategier og handlingsplaner, som 
også vil kunne markedsføres op til topmødet. 
Det drejer sig om Gladsaxe, Odense, Randers, 
Brøndby, Vejle. Flere kommuner forventes at 
gå i gang med lignende aktiviteter.

Forpligtende aftaler 
Kommunerne kan som nævnt indgå to typer 
forpligtende klimaaftaler:
•		 Danmarks	 Naturfredningsforenings	 Kli-

makommune-aftale handler om at levere 
årlige, reelle CO2-reduktioner. Kommu-
nerne forpligter sig også til at opgøre 
kommunens CO2-udledning samt at ud-
forme en CO2-plan. Lolland og Frederiks-
havn kommuner har fx forpligtet sig til at 
reducere CO2-udslippet med tre procent 
om året frem til 2025.

•		 Elsparefondens	 kurveknækkeraftale	 for-
pligter kommuner, institutioner og andre 
til en reel reduktion i elforbruget. Og det 
vil Frederikshavn, Kolding, Fanø, Ballerup, 
Bornholms regionskommune, Lyngby-
Tårbæk, Solrød og Furesø. 

Et af verdens største solvarme-
anlæg ligger i Marstal på Ærø
Solvarme dækker 30 pct. af varmeforbruget i Marstal. 
Byens Fjernvarmeværk har et af verdens største sol-
varmeanlæg. Anlægget sparer hvert år 820 tons olie til 

opvarmning. Fra maj til oktober er der normalt ikke be-
hov for andre energikilder. Målet er at blive CO

2
 neutral 

efter samme strategi som på Samsø.

Lolland Kommunes borgmester, Stig
Vestergaard (S), og præsident for Danmarks
Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-
Larsen underskrev 25. oktober 2007 en
klimaaftale, der skal nedsætte CO

2
-udslippet i

Lolland Kommune med tre procent om året
frem til 2025. Thisted kommune underskriver 
klimaaftale 4. april 2008.



Besøg det nye
Samsø Energi-
akademi
Et samlingssted for energibesparelser og vedvarende 
energi. Sådan ser de selv Samsø Energiakademi.  Akade-
miet samler den viden, Samsø har fået fra arbejdet med 
alle øens projekter. Det er lige fra vindmøller og halmba-
seret fjernvarme til rapstraktorer og sol-fangere.

Projekterne ligger lige uden for hoveddøren og tiltræk-
ker forskere fra danske og udenlandske uddannelses-
institutioner. Dermed fungerer akademiet også som 
konferencecenter, når virksomheder, forskere eller politi-
kere diskuterer vedvarende energi, energibesparelser og 
nye teknologier. Energi- og Miljøkontoret, Samsø Energy 
Agency og Energitjenesten har til huse i akademiet og
udfører herfra aktiviteterne med energirådgivning til 
firmaer og private.
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Vigtigt er det, at også København, hvor verdens 
klimamøde holdes i 2009, har meldt sig med 
store ambitioner. Det er ambitioner om at 
blive centrum for verdens klimapolitik i 2015 i 
forbindelse med et miljøudspil kaldet ”Miljøme-
tropolen, vores vision CPH 2015”.

Men der gælder efter vores opfattelse nøjagtigt 
det samme for kommuner som for staten. Hvis 
ikke folk, der bor i kommunerne, er med på 
den førte politik og deltager aktivt, vil målene 
ikke blive nået. De radikale eller revolutione-
rende løsninger sætter demokratiske værdier 
på spil og kræver en demokratisk proces som 
nævnt i kapitel 2.

Mange af de nævnte kommuner har opfattet 
det vigtige budskab om at se det globale i det 
lokale. Af landets knapt 98 kommuner har 14 
kommuner haft den internationale vandreud-
stilling fra British Council på besøg. Udstillingen 
var sidst i Hillerød indtil den 14. marts 2008.  
Kommunerne har brugt lejligheden til at gen-
nemføre en stribe spændende lokale aktivite-
ter. Den lokale deltagelse i aktiviteterne er ty-
deligt blevet inspireret af den globale udstillings 
fokus på verdens klimaudfordringer.

De gode eksempler
Mest spændende er måske de kommuner, som 
har taget et skridt yderligere og forstået at frem-
me borgernes deltagelse ved hjælp af økonomisk 
forpligtende netværk. Det kan være kooperati-
ver eller trust-funds efter skotsk model eller an-
dre typer af selskaber til fremme af en lokal og 
bæredygtig udvikling. 

Et inspirerende sted at besøge:
Et solcelle-anlæg som forsyner Miljø- og 
energihuset, Blegdamsvej 4B, i København N 
med solenergi. 

Som nævnt får folkelig deltagelse let en ideali-
stisk karakter, som ikke tages seriøst. Når pro-
jekterne skal bære videre, står folk ofte udenfor 
og har ikke samme magt og ressourcer som 
repræsentanter med økonomiske interesser og 
bureaukrater. 

De gode eksempler på kooperativer er ikke 
desto mindre mangfoldige, som nævnt i kapitel 
2:  Vedvarende energi-øer som Ærø og Samsø, 
talrige vindmøllelaug som Middelgrundens Vind-
møllelaug med møller lige ud for København, 
solcellelaug som fx Københavns eller Nørrebros 
Solcellelaug, for blot at nævne et par stykker. 

Nogle kommuner eller lokale initiativtagere har 
benyttet sig af at danne forpligtende økonomi-
ske netværk mellem lokale virksomheder, fol-
kelige organisationer og enkeltpersoner. I det 
følgende vil vi gå lidt mere i dybden med et par 
eksempler: Samsø, Sønderborg kommune og 
Middelgrundens Vindmøllelaug i København.  

Samsø CO2-neutral i 2008?
Samsø har 8-doblet bidraget med vedvarende 
energi, hvor Danmark kun har fordoblet sit bi-
drag siden 1997. Det skyldes et metodisk ar-
bejde med at få borgerne med i kooperative 
selskaber.

Øen har med et folketal på 4.125 og 1.843 ar-
bejdspladser et mål om at kunne forsyne sig 
selv med vedvarende og dermed CO2-neutral 
energi i 2008. Når dette er tæt på at lykkes 
skyldes det et folkeligt initiativ og bred folkelig 
opbakning fra hele øens befolkning.

Det skyldes dels et engagement i at lægge om 
til en klimavenlig livsstil. El og varmeforbrug i 
husholdningen, transport og vareforbrug har 
folk selv indflydelse på. Men det skyldes måske 
først og fremmest, at produktionen til at dække 
en del af disse forbrugsområder er lagt om til 
vedvarende energi. Der er taget skridt, som har 
revolutioneret energiforsyningen. Det er et in-
spirerende eksempel til efterfølgelse. Specielt 
processen med at få en hel ø´s befolkning til at 
bakke op og arbejde for den vedvarende energi 
er inspirerende. For at udbrede kendskabet 
åbner Samsø et Energiakademi i 2008. Det er 
et initiativ mellem kommercielle virksomheder, 
uddannelses-institutioner, energiorganisationer 
og politikere. Der vil blive udstillinger og en 
spændende debat.

Når du bor på Samsø kommer strømmen i 
stikkontakten ikke fra et traditionelt elværk. 
Traditionelle kulfyrede værker leverer halvde-
len af Danmarks el. Men på Samsø er det 11 
vindmøller på land, der producerer strøm sva-
rende til hele øens elforbrug. Flere private bor-
gere har egen produktion af el med solceller og 
husstandsvindmøller. Godt nok må øen på en 
vindstille dag låne strøm fra fastlandet, men til 
gengæld sender vindmøllerne samme mængde 
strøm den anden vej, når vinden blæser. Allere-
de i dag producerer øens vindmøller altså 100 
% af øens elforbrug. 

De store byer på Samsø får varme fra 3 halmfy-
rede fjernvarmeværker og et imponerende sol-
varmeanlæg med 2.500 m2 solfangere. Anlæg-
get er kombineret med et træflis-fyr, der fyrer 



Projekt Zero skal udgøre fundamentet i Sønder-
borgs ønske om at være Europas første CO

2
-neu-

trale vækstområde. Projektet støttes af Danfoss 
Universe. 

Danfoss Universe er en oplevelsespark med levende 
naturfænomener, spændende teknik og aktiviteter i 

relation til de fysiske love. De mange aktiviteter er en 
dynamisk faktor i Sønderborgs høje ambitioner om at 
være forrest i en indsats til gavn for klimaet. Sønder-
borg vil være verdens førende eksempel på, hvordan 
en stærk lokal vilje og et samarbejde mellem borgere, 
virksomheder, eksperter og offentlige institutioner 
kan skabe en dynamisk og bæredygtig vækst.
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med flis fra Brattingsborg skov som supplement 
til solvarmen. Udenfor fjernvarmens række-
vidde har mange private husstande udskiftet 
eller suppleret oliefyret med solvarmeanlæg, 
jordvarme eller fast brændsel som fx træpiller. 
Alt i alt kommer 70 % af varmen i dag fra ved-
varende energi.

Der er i dag ikke rentable vedvarende ener-
gikilder til brug for transporten, selv om man 
på Samsø gør et forsøg med rapsolie til biler. 
I stedet har man kompenseret for den energi 
øen bruger til transport ved at bygge 10 store 
hav-vindmøller syd for Samsø. Hav-vindmøller-
ne sender hvert år mere el til fastlandet end 
øen bruger på transport inklusive olie til de 3 
færger.

Der er ikke gjort systematiske forsøg på at 
dække vareforbruget ind med CO2-neutral pro-
duktion eller erstatningsproduktion. Øen har 
markedsført sig med en række landbrugspro-
dukter som asparges, kartofler, syltede agurker/
asier og rødbeder, men tilsyneladende ikke som 
økologiske produkter.

Sønderborg CO2-neutral i 2029?
Danfoss, Syd Energi og Sønderborg kommune 
skyder otte millioner kroner i en fond, der skal 
fastholde det ambitiøse grønne mål. Det er en 
forudsætning, at målet ikke må påvirke væksten 
negativt (Ingeniøren, 2007).

De tre parter har etableret fonden Project 
Zero, der skal udgøre fundamentet i byens øn-
ske om at være Europas første CO2-neutrale 

vækstområde. Fonden har otte millioner kro-
ner at gøre godt med. De fire kommer fra Syd 
Energi, de tre fra Danfoss, mens Sønderborg 
kommune yder en enkelt million til projektet. 

Målet med Project Zero er, at kommunen, 
borgerne og de lokale virksomheder sæt-
ter fokus på bæredygtig energiforsyning 
og optimeret energianvendelse. Det skal 
blandt andet ske gennem bearbejdelse 
af holdninger, nye boligkoncepter og er-
hvervsudvikling. 

Sønderborg skal i første omgang være én 
af de danske energi-demo-byer, som skal 
deltage i FN’s klimakonference i 2009. Tyve 
år senere, i 2029, er det forventningen, at 
området er helt CO2-neutralt, uden at det 
påvirker væksten negativt. 

Den vision kræver blandt andet, at Sønder-
borgs husstande inden 2020 har halveret 
deres energiforbrug, så CO2-udslippet er re-
duceret med 75 procent. For kommunen og 
de lokale aktører handler det om at vende 
ulempe til fordel – for eksempel ved at gøre 
udgifter til indtægter på forretningsområder, 
der er på forkant med ændringer i klimaet 
og så de skærpede krav, det vil medføre. 

Sønderborg lægger i dag jord til både små og 
store virksomheder. De fleste af virksomhe-
derne er fokuseret på energi og miljø. Heri 
findes der et vigtigt fundament for intelligent 
energihåndtering, som skal udgøre rygraden 
i den fremtidige, sønderjyske udvikling. Men 

også de lokale undervisnings-institutioner 
som Danfoss Universe og Syddansk Univer-
sitet skal spille en væsentlig rolle i satsningen 
på at leve op til de visionære målsætninger.

”Vi ønsker at kombinere syddansk mekatronik og 
knowhow med verdens bedste arkitekter og ingeniø-
rer for at skabe et exploratorium til fri afbenyttelse for 
alle virksomheder og forskere, der vil tjene penge på 
at gøre verden bæredygtig,” siger idé- og formand 
for tænketanken Futura Syd, Asger Gramkow.

København reducerer CO2-udslip
Vindmøllerne ud for København leverer 3 % af 
københavnernes elforbrug og står som et sym-
bol på den vedvarende energi tæt på en storby. 
Det mest interessante er måske, at hav-vind-
møllerne er baseret på folkeligt medejerskab. 
Det folkelige medejerskab bygger på en række 
gode argumenter, som nævnt på vindmøllepar-
kens hjemmeside www.middelgrunden.dk.
  
Der er tradition for et direkte folkeligt engage-
ment i udbygningen med vindmøller – det skal 
også gælde for havvindmøller. Når folk ønsker 
en renere energiforsyning, er det simpelthen 
nødvendigt selv at tage et ansvar. Så længe el-
værkerne kan producere elektricitet på kul bil-
ligere end med vedvarende energi, kan det ikke 
forventes at de bruger vindmøllerne frivilligt. 

Middelgrundens vindmøller giver god økonomi 
for andelshaverne og for miljøet. Det er vig-
tigt, at den vedvarende energi gøres rentabel 
og dermed attraktiv. Dermed styrkes mulighe-
derne for at udnytte vindkraften. 

Centrum for 
verdens 
klimapolitik?
Visionen er klar og ambitionerne er høje med miljøud-
spillet: ”Miljømetropolen - vores vision CPH 2015”. Kø-
benhavn vil gå foran i kampen mod global opvarmning. 
Sol, vind og vand skal bane vejen for et København i 
centrum af verdens klimapolitik. Trængselsafgifter, grøn 
transport, vedvarende energi, energirigtige renoveringer 
og nybyggeri ser byen som løsningen. Målet er en sund 
og klimavenlig by, som spiller sammen med en storby 
i vækst. Københavns CO

2
-udledning skal i 2015 være 

reduceret med 20 % i forhold til i dag.

Som værtsby for klimatopmødet har København for 
alvor en mulighed for at være centrum for verdens 
klimapolitik. Det kræver at der tænkes i klimaforbed-
ringer frem mod topmødet. Spændende er det, om det 
vil lykkedes?

Miljøborgmester Klaus Bondam  
åbner Miljøfestival 2007

Lokal dynamik bag 
Sønderborgs projekt Zero



Med stor folkelig opbakning er det lykkedes at rejse ver-
dens største havmøllepark lige uden for København. Den 6. 
maj 2001 blev møllerne på Middelgrunden officielt indviet. 
8.552 el-forbrugere var medejere af mølleparken og er 
med til at gøre projektet enestående. 

Med de mange involverede og engagerede medlemmer 
har vindmølle-lauget opfyldt sit væsentligste formål: At vise 
den folkelige deltagelse i miljøprojekter af denne kaliber. 
Som en påskønnelse af den folkelige deltagelse har pro-
jektet modtaget ”Den Europæiske Solpris” samt ”Global 
Energy Award” i år 2000.

På verdensplan har vindmøllerne succes, og havvindmøller 
er et område, der rummer enorme muligheder. Der har 
været en stor interesse både nationalt og internationalt for 
at følge projektet. Projektets primære formål har været at 
inspirere til laugsdannelser i Danmark og udlandet.

Mange lande har indledt en udbygning med vind-
møller til erstatning for traditionel elproduktion. Det 
tidligere elproducerende atomkraftværk Barsebäck i 
Sverige – som ses fra København mellem to af Mid-
delgrundens vindmøller – er nu lukket ned til fordel 
for en begyndende udbygning med vindkraft.

Med vindmøllerne blev en ide fra 1996 - og en næ-
sten uopnåelig vision af Københavns Miljø- og Ener-
gikontor – til virkelighed takket være en politisk og 
folkelig opbakning. Den folkelige opbakning i Dan-
mark til vindkraftudviklingen er stadig enestående og 
levedygtig, men der er et stort behov for at sikre, at 
det også bliver sådan i fremtiden. Lad os værne om 
det folkelige engagement og glæde os over, at det 
lykkedes på Middelgrunden.

Middelgrundens Vindmøllelaug 
er med til at gøre København 
CO2-neutral
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Vindmøllerne ud for København leverer 3 % af 
københavnernes elforbrug og står som et symbol på 
den vedvarende energi tæt på en storby

Folkeligt ejerskab giver flere vindmøller. El-
værkerne er kun forpligtet til at etablere en 
begrænset møllekapacitet. Folkeligt ejerskab 
sikrer derfor flere vindmøller end dem, elvær-
kerne skal bygge. Samarbejde mellem møllelaug 
og elværker har vist sig at give bedre og bil-
ligere projekter, end hvis elværkerne alene står 
for vindmølleprojekter. Meget taler for, at dette 
også vil blive tilfældet med vindmøller på Mid-
delgrunden. 

En hav-vindmøllepark på Middelgrunden er 
set i et lokalt, nationalt, europæisk og globalt 
perspektiv et enestående eksempel på folkeligt 
engagement og fremviser Danmark som et land 
med et dynamisk demokrati. Projektet udgør 
et helt unikt eksempel på at engagere en hel 
storbybefolkning i praktisk bæredygtig handling. 
Set i sammenhæng med Agenda 21 og det kom-
mende klimatopmødet er initiativet til projek-
tet vigtigt. 

Vindmøllerne på Middelgrunden kan blive star-
ten på et bredere privat engagement og sup-
plement til elværkernes indsats. Kredsen bag 
initiativet har vist evnen til succesfyldt at gen-
nemføre større vindmølleprojekter med Aved-
øre og Lynetten Vindmølleparker. 

Aktiv folkelig medvirken skaber folkelig accept. 
Dette illustreres af, at der ingen klager var ved 
etablering af Lynetten Vindmøllepark. Der var 
til sammenligning 2.000 klager, da Elsam etable-
rede Tunø Knob Hav-vindmøllepark. 

Vindmøllelaug kan kun placere større anlæg i 
nærheden af København, hvis de placeres på 

havet.  Afviser man denne mulighed, udelukker 
man på grund af bopælspligten i praksis Køben-
havns befolkning fra at deltage i vindkraftudbyg-
ningen i Danmark. Miljøministeriet har været 
en stærk fortaler for at placere vindmøller på 
land i ”tekniske landskaber”. Middelgrunden er 
netop en del af et sådant ”teknisk landskab” be-
liggende ud for Amagerværket og Amagerfor-
brænding. Der er mange gode argumenter for 
også at placere havvindmøller i sådanne områ-
der frem for i mere jomfruelige havplaceringer 
længere ude på havet. 

Et godt princip for en bæredygtig energiforsy-
ning er at udnytte lokale ressourcer. Nærheds-
princippet betyder, at vi kan glæde os ved synet 
af  møllerne og samtidig have indflydelse på og 
viden om, hvor elektriciteten kommer fra. Mid-
delgrundens vindmøller synliggør vort ressour-
ceforbrug og vi kan overskue konsekvenserne. 

Havvindmøller hævdes at udgøre en for stor 
økonomisk risiko for de borgere, der involverer 
sig som medejere. Subsidiært, at borgerne ikke 
har økonomisk styrke til at følge op, hvis der 
sker et uheld. Vi mener ikke, at dette argument 
holder. Investeringen vil for hver borger være 
begrænset. Med forsikringsaftaler elimineres og 
reduceres risikoen. 

Med sin beliggenhed vil en hav-vindmøllepark 
på Middelgrunden være det bedst tænkelige 
udstillingsvindue for dansk vindmølle-teknologi. 
Det er en kæmpegevinst i forhold til det kom-
mende klimamøde i København i 2009. Vind-
møller er desuden Danmarks tredjestørste 
eksportartikel. 

Foto: Mads Eskesen
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I dette kapitel ser vi på den folkelige deltagelse 
i forbindelse med det globale klimatopmøde - 
kaldet COP 15 – og så må det lige siges med 
det samme, at COP er ikke en forkortelse 
for Copenhagen. COP står for Conference of 
Parties, dvs. partskonference. 

COP er det øverste organ for FN’s Klimakon-
vention og består af miljøministre, der mødes 
en gang om året for at drøfte klimakonventio-
nens udvikling. Men først lige en opklarings-
manøvre om de lidt indviklede internationale 
aftaler og begreber.

Hvad er klimakonventionen? 
Det er en konvention eller man kan kalde det 
et besluttende konvent eller møde med rød-
der tilbage til 1992. Her blev verdens politiske 
topchefer på et møde i Rio enige om FN’s Kli-
makonvention med et frivilligt mål om, at de 
rige lande skulle stabilisere deres CO2-udslip 
senest i 2000. 

Senere, i 1997 i Kyoto, blev de rige lande enige 
om at begrænse deres udslip af drivhusgasser 
med 5,2 procent. Kyoto-aftalen trådte i kraft 
i februar 2005. Aftalen omfatter mere end 55 
procent af det samlede udslip af drivhusgasser 
i de 164 rige lande – heriblandt EU-landene, 
Japan, Canada og Rusland.

EU skal i følge aftalen reducere udledningen 
af drivhusgasser fra 1990 til 2008-2012 med 

8 procent. Danmark har som en del heraf for-
pligtet sig til at reducere med 21 procent. Op-
fyldelse sker ved, at forpligtelsen omsættes i et 
antal kvoter. Minimum 90 procent af kvoterne 
skal deles gratis ud til de kvoteomfattede, der 
består af el- og varmesektoren og den øvrige 
industri.

Til opfyldelse af forpligtelsen er der tre me-
kanismer: 

handel med kvoter•	
indregning af reduktioner fra  •	
projekter i andre lande og 
tiltag hos de ikke-kvoteomfattede,  •	
herunder transportsektoren, hushold-
ninger, landbrug, skovbrug mv.  

Den sidste mekanisme er helt afhængig af et 
bredt, folkeligt engagement. Mekanismen med 
kvoter er uddybende beskrevet i hæftet ”kli-
ma og livsstil” 2007 og omtales nærmere i det 
følgende.

I forlængelse af RIO aftalen i 1992 og Kyoto 
aftalen i 1997 skal der helst opnås enighed om 
en ny aftale i København i 2009. Det er altså 
et betydende historisk møde, som finder sted 
i København.

Folkelige deltagelse og de globale møder 
Mange spørgsmål trænger sig på. Er der en 
folkelig organisering omkring topmødet i 
København? Hvad kom der ud af det afslut-
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Aflever aviser, pap, papir, tøj, flasker, glas, øl og soda-
vandsdåser til genbrug. Køb brugte ting på loppemar-
ked. Minimer affaldsmængderne. Hver dag året rundt 
skaber hver dansker ca. 7 kg affald. 

Meget af affaldet kan genanvendes, og så sparer vi den 
energi, som ellers skulle have været brugt på at nedbryde 
produkterne og producere nye. Det tager ca. 80 % min-
dre energi at fremstille genbrugspapir, og derved bevares 
masser af skove rundt i verden. 

I Cascais udenfor Lissabon sorteres i plastik og me-
tal (gul), papir og karton (blå), glas (grøn), madaffald 
(brun) og restaffald (hvid). 

Genbrug gavner klimaet

Kan det folkelige engagement støtte en 
klimaaftale? Når der bliver klimatopmøde 
i København, er det vigtigt at vise 
omverdenen, at København er en by med 
et folkeligt engagement til gavn for 
klimaet? Billede viser åbningen af Agenda 
21 Østerbros lokale klimaudstilling.

Også fmd. Axel Thrige Laursen fra Østerbro 
Lokaludvalg, fmd. for Østerbro Lokalråd,
Linda Christensen og fmd. Torkil Groving
fra Ryvang Lokalråd deltog aktivt i 
debatten. 



Flere NGOér kæmper for at opretholde 
biodiversitet og bæredygtighed. En af dem 
er Nephentes, der arbejder for bæredygtig 
brug af både regnskovene og de danske 
skove 
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tede COP 13 møde på Bali anskuet fra den 
folkelige vinkel? Hvordan er vejen brolagt 
fra Bali over COP14 møde i Poznan i Polen 
2008 til COP 15 i København i 2009?

Og spørgsmålene kan fortsættes. Hvad er 
københavner mødet COP15 for en størrel-
se? Er der et kreativt bidrag fra København? 
Kan vi vise omverdenen, at København er 
et sted, hvor det folkelige engagement kan 
flytte grænser?

Det kan lige så godt trækkes klart op fra 
starten. Kun en meget lille elite blandt de 
måske 800 NGO’ere, (Non Governmental 
Organisations) der forventes at møde frem 
ved klimatopmødet i København i 2009, 
kan reelt forvente at få indflydelse på en 
ny klimaaftale. Ugebrevet Mandag Morgen 
har researchet lidt på dette emne, jfr. det 
følgende. 

”Ny forskning viser, at den politiske proces 
op til klimakonventionen langt hen ad vejen 
er lukket land for de folkelige organisationer. 
Vejen til indflydelse kræver stadig flere res-
sourcer, besiddelse af unik viden og de helt rig-
tige kontakter i politik og erhvervsliv” (Daniel 
Berlin, 2007). 

Den grønne NGO-elite udgøres af en lil-
le håndfuld NGO’er, som Greenpeace og 
Verdensnaturfonden (WWF). For andre 
organisationer gælder det om at koble sig 
på eliten for at få adgang til den politiske 
proces. 

Interessen fra NGOér
I Danmark er der en stribe NGO organisatio-
ner, som er aktive nationalt og internationalt 
på klimaområdet. En del af disse er organise-
ret i den såkaldte 92 gruppe. Danske miljø- 
og udviklingsorganisationer har samarbejdet 
i 92-gruppen siden forberedelserne til FN’s 
Miljø- og udviklingskonference i Rio de Janeiro 
i 1992 – heraf navnet. 

De 20 organisationer, der i dag er medlem af 
92-gruppen, arbejder med forskelligt fokus og 
forskellige prioriteter, alle med bæredygtig ud-
vikling. Nogle fokuserer mest på miljøspørgs-
mål i Danmark, andre arbejder mest med ud-
viklingsprojekter globalt.
 
Fælles for organisationerne er, at de er villige 
til at arbejde sammen på tværs af særinteres-
ser om at fremme en bæredygtig udvikling, i 
Danmark såvel som globalt. 92-gruppen ar-
bejder særligt for at påvirke Danmarks, EU’s, 
WTO’s og FN’s politik med relevans for global 
bæredygtig udvikling. De ønsker desuden at 
bidrage til oplysning og folkelig debat i Dan-
mark om global bæredygtig udvikling.

92-gruppen fungerer som sekretariat for en 
ny klima-taskforce med deltagelse af en del 
af netværkets organisationer. Nogle af dem 
er traditionelle dynamoer på klimaområdet, 
fx Greenpeace og Verdensnaturfonden. Andre 
som Folkekirkens Nødhjælp og Nepenthes har 
ikke traditionelt interesseret sig for klimatop-
møder. Alliancen er åben for nye medlemmer. 
Også organisationer uden for 92-gruppen er i 

fuld gang med at forberede sig på det snarlige 
klimatopmøde. 

Tre hovedspor
Den nye taskforce har defineret tre spor, som 
markerer, hvor organisationerne vil lægge ho-
vedparten af deres kræfter: 

politisk indflydelse, •	
folkelig mobilisering/opmærksomhed og •	
kapacitetsopbygning af syd-NGOér.•	

Politisk indflydelse
En afgørende aktivitet bliver at skabe adgang 
til og indflydelse på topmødets politiske for-
handlinger. FN systemet tillader, at NGO´er 
kan deltage som uafhængige observatører på 
klimatopmøder og i en vis udstrækning også 
få taletid. 

Det gælder om at udnytte disse muligheder 
optimalt. Derfor er det vigtigt, at der skabes 
fælles fodslag om lobbyarbejdet og det policy- 
orienterede. Det kan bl.a. foregå på konferen-
cer i tilknytning til det officielle topmøde. 

Folkelig mobilisering
Ved siden af det politiske spor interesserer 
organisationerne sig indgående for, hvor-
dan man skaber en folkelig opmærksomhed, 
der kan presse forhandlerne til at arbejde 
for ambitiøse resultater. Danskerne er en 
central målgruppe, fordi topmødet foregår 
i Danmark. Men det diskuteres samtidig, 
hvordan man gennem information, kampag-
ner og events kan mobilisere en global of-
fentlighed. 

Det folkelige spor skal i øvrigt samtænkes med 
erhvervsaktiviteter. NGO´erne er særdeles 
opmærksomme på den positive synergi, der 
kan være i et udbygget samarbejde om udbre-
delse af klimavenlige løsninger. 

Kapacitetsopbygning af Syd-NGOér
Der er et generelt misforhold, når der skal 
findes løsninger på store globale problemer 
De fattige lande er dårligt repræsenteret. Det 
gælder i særlig grad de ikke-statslige organisa-
tioner. De hidtidige klimatopmøder har ikke 
været nogen undtagelse.

Det internationale klimapanel IPCC´s (Inter-
national Panel of Climate Change) seneste 
rapport viser, at det er de fattige lande, der 
rammes hårdest af ændringer i klimaet. Det 
vil derfor være et særligt indsatsområde for 
den nye taskforce at støtte udviklingslandes 
NGO´er og civilsamfund i hele processen om-
kring topmøderne. 

Forberedelse af NGO deltagelse
Den traditionelle fælde er, at der kommer en 
masse NGO´er til København i 2009 uden 
nogen forudgående planlægning eller fælles 
strategisk sigte. Så bliver det meget begrænset, 
hvad man får ud af det. Udfordringen består i 
at skabe et forløb op til mødet, som også er 
åbent og tager højde for at meget kan ændre 
sig undervejs.

Der er allerede indledt forberedelser til at 
samle civilsamfundets organisationer. I et før-
ste møde den 25. februar 2008 introducerede 

Klimacafé og kampagne til gavn for klimaet og 
den globale opvarmning. Der er også plads til 
underholdning for børnene, når NGOér på 
Østerbro holder kampagnedage for klimaet.
Imens børnene hygger sig, giver forældrene ”3 
gode klimaråd for en pandekage” i Agenda 21 
Østerbro´s klimacafé på Gunnar Nu´s Plads.



En af de helt store syndere i forhold til udledning af CO
2
 

er transport. Transporten har fra 1990 til 2004 haft en 
stigning i udledning af CO

2
 på ca. 50 % i Europa og 

stigningen fortsætter.

Det bedste scenario for miljøet vil være, at flere be-
nytter sig af offentlige transport for rejser mellem 
bolig og arbejde. Infrastrukturen i Danmark og især 
i København med udbygning efter fingerplanen fra 

1947 giver optimale muligheder for denne politik 
sammenlignet med byer og lande andre steder i ver-
den. Staten mangler dog i høj grad at udnytte denne 
mulighed. 

Der er dog så småt ved at komme gang i at sammen-
tænke bystruktur, transport og klima. Det er vigtigt at 
kunne vise en ny strategi og en vilje til handling, når 
topmødet åbner i København i 2009.
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udenrigsministeriet et såkaldt COP15-forum. 
Det er et åbent forum for alle de organisatio-
ner, som ønsker at medvirke i forberedelser-
ne til COP15. Ideer og aktiviteter kan meldes 
ind til udenrigsministeriet.  Udviklingsminister 
Ulla Tørnæs og Klimaminister Connie Hede-
gaard lægger stor vægt på, at COP15-forum 
er deltagernes forum, som bakkes op af de 
medvirkende statslige organisationer. 

Københavns kommune ved projektchef Hen-
rik Dissing lægger vægt på, at København som 
værtsby for topmødet inviterer til en bred 
dialog. København skal vise sig som en spæn-
dende og dynamisk by med liv og aktiviteter 
på byens torve og pladser. Byen åbner sig for 
over 10.000 gæster fra 189 lande. Det kan 
meget vel blive den største konference, som 
nogensinde har været afholdt i København.

Udenrigsministeriet er fuldt ud opmærksomt 
på, at en miljøkonference kommer under en 
kritisk miljøovervågning. Der forberedes CO2- 
venlig transport og energiforsyning. En vind-
mølle forventes opstillet ved Bella Centeret. 
Gæsterne indlogeres om muligt på grønne 
hoteller, der leveres økologisk mad og drikke 
og der genbruges så meget som muligt af papir 
og drikkekrus mv.

Den grønne vinkel på COP15 passer godt ind 
i strategien hos de mange organisationer, som 
allerede har meldt sig til COP15-forum. Selv 
om der er plads til alle organisationer, er det 
et tydeligt mønster, at det er de store organi-
sationer med internationalt netværk og mange 

års erfaring fra klimadebatten, der har define-
ret strategien. Der er behov for, at disse store 
organisationer aktiverer pressionsgrupperne 
i andre lande forud for topmødet i Køben-
havn. 

Dagsorden og strategi
Det er vigtigt at holde sig de generelle mål for 
øje forud for topmødet, jfr. følgende resumé af 
de væsentligste mål.

Forskning viser, at den globale opvarmning 
bør holdes under 2 grader celsius. Kurven 
over globale udslip af drivhusgasser skal der-
for knækkes. Udslippet af drivhusgasser skal 
begynde at falde inden 2015. 

NGOérnes krav til de rige lande handler om 
at reducere deres udslip af drivhusgasser. De 
skal reduceres markant ved indgreb i form 
af normer og tekniske standarder, som re-
ducerer energiforbrug, fremmer vedvarende 
energi eller udfaser anvendelsen af kraftige 
drivhusgasser. 

Mekanismer som fremmer overførsel af tek-
nologi til vækstøkonomier som Kina, Indien 
og Brasilien, skal med. Og så en handlingsplan 
med sikker finansiering som sætter ind over 
for den hastige skovrydning. 

Greenpeace har fokus på klimaaftalens ind-
hold. Det globale udslip af drivhusgasser skal 
toppe senest i 2015 og mindst halveres i 2050 
i forhold til1990. Industrialiserede lande skal 
forpligte sig til, i forhold til 1990, at reducere 

udslippet af drivhusgasser med 18 % i 2013-
2017, mindst 30 % i 2020 og mindst 80 % i 
2050. Store udviklingslande skal forpligte sig 
til at reducere stigningen i deres udslip af driv-
husgasser 

Det Økologiske Råd ønsker at sikre, at de rige 
lande kommer til at betale en stor del af de 
samlede omkostninger. De er hovedårsagen til 
problemet og har økonomien og teknologien 
til at løse det. Reduktion af afskovning skal 
inddrages i klimaaftalen, så der opnås synergi 
mellem bevarelse af især regnskoven både af 
hensyn til klima og biodiversitet.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) ønsker 
en global klimaaftale, der også involverer de 
lande, som ikke på nuværende tidspunkt er en 
del af aftalen. Især hurtigt voksende økonomier 
som eksempelvis Kina. Stor folkelig inddragelse 
er vigtigt, så mødet kan være med til at skabe 
mere folkelig opbakning. Og så er det afgørende, 
at Danmark har nogle gode initiativer og projek-
ter at vise frem. En konkret målsætning er, at alle 
danske kommuner har et klimaprojekt at vise 
frem i forbindelse med topmødet. 

Tilsvarende formuleringer med fokus på hver 
deres interesser fremsættes af Care, Folkekir-
kens Nødhjælp, Nepenthes, Organisationen 
for Vedvarende Energi (OVE), Energitjenesten, 
NOAH og Agenda 21 centrene.

Greenpeace og WWF 
Det er tydeligt, at de store politiske linjer for 
hvad aftalen bør indeholde ud fra et NGO-

Det globale  
i det lokale
Her laves der en god cykel af mange forskellige 
dele, der er kommet fra Europa. Billedet er affo-
tograferet fra en planche, der indgår i udstillingen 
NorthSouthEastWest.

Cykelværkstedet i Økobyen laver brugbar, billig og 
miljøneutral transport. Stedet har lavet cykler til 
1.200 børn, der bruger specielt anlagte sikre cykel-
stier til at køre i skole på. 

Økobyen blev skabt i 2002 i en landsby ved forsta-
den Midrand tæt på Johannesburg til brug for med 
økologiske eksperimenter, som blev vist frem under 
FN´s klimakonference Earth Summit i Johannesburg 
i 2002.  

Transport er en af 
de store syndere
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ce på Bali i Indonesien den 3. - 14. december 
2007. Konferencen COP13 var det 13. møde 
for parterne under FN’s klimakonvention. 

FN’s klimaforhandlinger er nu lagt fast i en 
køreplan for perioden 2007-2009. Der er en 
tidsplan for møder mellem landene, forløb i 
forhandlingerne samt hvordan og hvornår, lan-
dene skal høres. Køreplanen inkluderer også 
USA, Indien, Kina og alle ulande. Dermed lyk-
kedes det for første gang nogensinde at få in-
dustrilandene og udviklingslandene til samlet 
at gå med i forberedelserne til en klimaaftale

Med aftalen fik Danmark sine ønsker opfyldt: 
en køreplan, som alle FN’s lande står bag, og 
med 2009 som året, hvor hele verden nu har 
sagt, at en ny global aftale skal indgås. Det er 
vigtige skridt på vejen mod, at en ny global kli-
maaftale kan indgås i København. Men ingen 
må tro, at en aftale i København dermed er 
en given ting. 

I aftalens forord henviser teksten til rapporter 
og tabeller fra FN’s Klimapanel. DK og EU hav-
de gerne set en konkret henvisning til Klima-
panelets konklusioner. Heriblandt, at udledning 
fra de udviklede lande bør reduceres med 25-
40 procent i 2020. Forhandlingernes kritiske 
tilstand taget i betragtning, kan EU dog være 
tilfreds med måden, teksten er landet på.

Et kort resumé af aftalerne fra BALI klimamø-
det er: 
1) alle de deltagende nationer var enige om at 

fortsætte forhandlingerne om en ny aftale

2) alle de deltagende nationer var enige om 
at indgå i forhandlingerne om en afløser 
til Kyoto aftalen i København i 2009 

3) En del af nationerne var enige om tallene, 
at der i 2020 skal spares mellem 25 og 40 
% CO2 – her var USA ikke med.

Alvoren bag aftalen er, at CO2-udslippet er sti-
gende og at FN´s scenarier – selv det mest 
pessimistiske – er truet med at blive overgået 
på nuværende tidspunkt. Det er derfor ikke 
nok med en aftale mellem landene, hvis den 
ikke bliver fulgt op. Ud over at få alle lande 
med handler det i høj grad om at få virksom-
heder med og de mest klimavenlige til at gå 
forrest. Og så handler det om at få den brede 
befolkning med. 

5.3 COP15 – klimatopmøde i København
COP15-konferencen er som nævnt det 15. 
møde i rækken af partsmøder under FN’s Kli-
makonvention. Konferencen finder sted i de 2 
uger fra den 30. november til den 11. decem-
ber 2009. 

Det forventes, at der deltager ministre og em-
bedsmænd fra de 189 lande. Herudover kom-
mer deltagere fra et stort antal organisationer. 
Bella Centeret på Amager er foreslået som et 
oplagt sted at holde COP15-konferencen.

Det lidt indviklede internationale
I det følgende uddybes de lidt indviklede af-
taler og begreber bag COP15. Partskonferen-
cen – Conference of Parties – er det øverste 
organ for FN’s Klimakonvention og består af 

miljøministre, der mødes en gang om året for 
at drøfte klimaets udvikling. Der kan læses 
mere om FN’s klimakonvention på www.mst.
dk/klima eller på det særlige Klimasekretariats 
hjemmeside www.unfccc.com.

Administrationen af Klimakonventionen fore-
stås af FN’s klimasekretariat som holder til i 
Bonn. Blandt meget andet holder sekretariatet 
styr på, hvilke lande der ratificerer Kyoto-pro-
tokollen, og på de nationale kommunikationer 
fra landene om udviklingen i deres udledning 
af drivhusgasser.

Hvad er FN’s klimapanel? 
Klimapanelet (IPCC) blev oprettet i 1988 af 
FN’s organisationer for meteorologi (WMO) 
og miljø (UNEP) som opfølgning på Brundt-
land-rapporten ”Vores fælles fremtid”. Rappor-
ten blev udarbejdet med den tidligere norske 
statsminister Gro Harlem Brundtland som 
formand. Deraf navnet Brundtland rapporten. 

Panelet fik til opgave med passende mellem-
rum at sammenstille og vurdere den viden-
skabelige litteratur om klimaændringer, deres 
virkninger, samfundsøkonomiske aspekter 
samt muligheder for en tilpasning til eller af-
dæmpning af klimaændringer.

Hvad er formålet med Klimakonventionen
Klimakonventionens (UNFCCC) formål er at 
stabilisere atmosfærens indhold af drivhusgas-
ser på et niveau, der forhindrer farlige menne-
skeskabte klimaændringer. Denne stabilisering 
skal ske på en måde, der giver økosystemerne 

perspektiv, bliver formuleret af Greenpeace og 
WWF. De mener, at der ligger en stor politisk 
opgave i overhovedet at bane vejen for en for-
handlingsproces i København. Hvorvidt man 
når til enighed om, at man vil forhandle om en 
ny klimaaftale, er jo stadig et åbent spørgsmål. 
I forhold til Bali-mødet forsøges at få skitseret 
et tilstrækkeligt højt ambitionsniveau – og få 
gjort en bred kreds af nye emner til en del af 
forhandlingerne. 
 
Netop det, at nye områder er på vej ind i kli-
maforhandlingerne, gør topmødet i Køben-
havn relevant for en bred skare af mere spe-
cialiserede NGO´er, der ikke traditionelt har 
klima på dagsordenen. Det gælder eksempel-
vis Nepenthes, der arbejder med bæredygtigt 
skovbrug i Danmark og udlandet. Erkendelsen 
af, at skovødelæggelse bidrager med op mod 
20 pct. af de menneskeskabte CO2-udlednin-
ger, har gjort skovpolitik relevant for klimafor-
handlingerne.

De debuterende NGOér
Andre debutanter på klimaområdet har en 
mere lokal eller løsningsorienteret dagsorden 
for københavnermødet. Det gælder fx Dan-
marks Naturfredningsforening (DN). DN fo-
kuserer ikke så meget på de store komplicere-
de politiske processer i klimaforhandlingerne. 
I stedet har de bl.a. taget initiativ til at inddrage 
kommunerne. Generelt vil organisationen DN 
op til topmødet fokusere på at bane vejen for 
projekter og konferencer, der inspirerer top-
mødets deltagere til, hvordan de i praksis kan 
løse problemet. 

Denne dagsorden 
er også optimal 
for organisationer 
som Organisationen 
for Vedvarende Energi 
(OVE), Energitjenesten 
og Agenda 21 Centrene. 
De står alle uden for 92-net-
værket, men har en klar målsæt-
ning om at deltage i klimatopmødet 
i København. 

Organisationerne vil især fokusere på at de-
monstrere danske eksempler på implemente-
ring af vedvarende energi – bl.a. i samarbejde 
med producentforeninger og fabrikanter af 
vedvarende energiteknologi. Samarbejdet mel-
lem NGO´er og erhvervsliv på klimaområdet 
bliver stadigt mere udpræget. Det understre-
ger dog, at det er vigtigt, at erhvervslivets inte-
resse også slår over i konkrete handlinger. 

Fuld skrue på københavnermødet
NGO organisationerne i Danmark får en særlig 
rolle, da Danmark er vært for topmødet. Or-
ganisationerne vil som aktive i bl.a. 92-gruppen 
sikre, at NGO´er som kommer til topmødet i 
København, får optimale arbejdsbetingelser. Der 
skal løses specielle logistik-problemer i forhold 
til deltagelse af store NGO delegationer. 

Der vil i endnu højere grad blive indgået sam-
arbejder på dansk og internationalt plan. Jo 
bredere samarbejder, der skabes om en til-
strækkelig ambitiøs klimaindsats, jo stærkere 
vil Danmark kunne agere frem mod og på kli-

matopmødet i 2009. Organisationerne vil der-
for øge indsatsen i forhold til samarbejde med 
både fagforeninger, industriorganisationer og 
ministerier 

Stort set alle de nævnte organisationer for-
ventes at skrue op for klimaaktiviteterne i 
anledning af topmødet i København. Langt 
de fleste organisationer er kun i den spæde 
startfase, hvad angår planlægning af specifikke 
tiltag. Men 92-gruppens taskforce vil fremover 
sætte overskrifter på, hvad ressourcerne skal 
bruges på.

5.2 Ny klimaaftale på vej fra Bali til København    
Klimakøreplanen – også kaldet ”Bali Road 
Map” – frem til klimamødet i København er 
klar. Alle verdens lande er nu enige om en 
køreplan for arbejdet mod indgåelsen af en 
global klimaaftale på FN’s klimatopmøde i Kø-
benhavn i 2009. 

Det var konklusionen på FN’s klimakonferen-

Realiteten er, at CO
2
-udslippet 

er stigende, og at FN´s 
scenarier – selv det mest 

pessimistiske – er overgået 
på nuværende tidspunkt.
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mulighed for at tilpasse sig på en naturlig måde. 
Det vil sige, at fødevaresikkerheden ikke må 
skades, og at muligheden for at skabe en bære-
dygtig udvikling – socialt og økonomisk – ikke 
bringes i fare. 

189 lande har underskrevet klimakonventio-
nen. USA og Kina er blandt de 189 lande, som 
har underskrevet FN’s Klimakonvention, og 
som normalt deltager i konferencen. De to 
lande har derimod ikke underskrevet Kyoto 
protokollen. 

Hvad er Kyoto-protokollen?
Kyotoprotokollen regulerer i dag den udvikle-
de del af verdens CO2-udledning. Hvis verdens 
nationer skal blive enige om en ny aftale, som 
skal nå at træde i kraft  inden Kyotoprotokol-
len udløber i 2012, er det ved at være sidste 
chance. 

En global klimaaftale er nødvendig, for at vi 
kan begrænse den negative menneskeskabte 
påvirkning af klimasystemet af hensyn til frem-
tidige generationer. Flere lande kan måske ikke 
selv nå at overholde aftalen. Så er der mulighed 
for at få hjælp fra andre lande med de såkaldte 
Clean Development Mechanism (CDM) og 
Joint Implementation (JI) aftaler.

Hvordan fungerer  
Clean Development Mechanism (CDM)? 
Mekanismen gør det muligt for industrilande 
at supplere hjemlige CO2-reduktioner med 
investeringer i projekter i udviklingslandene, 
der reducerer udledning af drivhusgasser el-

ler øger CO2-optag. CO2-gevinsten omsættes 
i kreditter, der kan fratrækkes i industrilandets 
nationale klimaregnskab. 

Hvordan fungerer Joint Implementation (JI)? 
Denne mekanisme gør det også muligt for in-
dustrilande at supplere hjemlige CO2-reduk-
tioner med investeringer i projekter i andre 
industrilande f.eks. i Østeuropa, der reducerer 
udledning af drivhusgasser eller øger CO2-op-
tag. CO2-gevinsten omsættes på lignende vis i 
kreditter, der kan fratrækkes i industrilandets 
nationale klimaregnskab.

I den tidligere udgivne publikation ”Klima og 
livsstil” er der en mere fuldstændig gennem-
gang af de lidt indviklede begreber, som der 
opereres med i de internationale forhandlin-
ger. 

Målet for COP15 
Målet er at indgå en forpligtende og ambitiøs 
global klimaaftale på FN’s Klimakonference i 
København.  Aftalen skal gælde for perioden 
efter 2012. Regeringens ambition er, at aftalen 
skal omfatte så mange lande som muligt, og at 
den skal bidrage til at reducere udledningen af 
de menneskeskabte drivhusgasser, som påvir-
ker vores klimasystem negativt. Regeringen vil 
således lægge alle kræfter i at få en aftale, der 
på bedste vis forener hensyn til miljø, vækst, 
levevilkår samt langsigtet forsyningssikkerhed 
for energi.

Danmark er vært for konferencen. Det vil sige, 
at vi dels skal sørge for at logistikken er i or-

I biomassen i den tropiske regnskov er bundet enorme 
mængder kulstof – oprindeligt optaget af planterne 
som CO

2
 og bundet via fotosyntesen. Regnskovsrydning 

kan være med til at forstærke den globale opvarm-
ning, idet der frigives CO

2
 som ellers ville være bundet 

i regnskovens relativt store biomasse. En tropisk regn-
skov afviger væsentlig fra det, vi kender fra en dansk 
skov. En dansk skov består ofte af én eller nogle få 
arter, hvorimod en regnskov typisk består af flere hun-
drede forskellige træarter. Det er i regnskovene, man 

finder den højeste artsdiversitet af både planter og 
dyr. Man regner med, at over halvdelen af alle dyre- 
og plantearter lever i regnskovene, til trods for at de 
kun dækker omkring en tyvende del af landjorden. 

Regnskoven brænder og øger drivhuseffekten

Dyre- og planteliv kan opleves i museet 
Randers Regnskov, hvor man kan fornemme 
stemningen og klimaet i en tropisk regnskov.
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den i for-
b i n d e l s e 

med kon-
ferencen, dels 

skal forsøge at ud-
arbejde en aftaletekst, 

som alle kan blive enige om 
og dels skal være mægler mellem 

parterne i forhandlingerne.

Regeringen forbereder konferencen. De in-
volverede ministerier er Statsministeriet, 
Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, Finans-
ministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeri-
et, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og ud-
vikling samt Transport- og Energiministeriet. 

Forberedelse af virksomhedernes deltagelse
Der arbejdes i forskellige fora på en forbere-
delse af konferencen. Aktiviteterne er talrige 
og organiseringen er omfattende. Et eksem-
pel er et nedsat erhvervsklimapanel. 

Baggrunden er, at interessen i erhvervslivet 
og dets organisationer, for at få inddraget 

synspunkter og varetaget interesser op til 
afholdelsen af klimakonferencen er vokset 
støt. Panelet skal med udgangspunkt i analy-
ser, oplæg og anbefalinger rådgive regeringen 
om aktiviteter og emner nationalt og globalt 
i relation til miljøteknologi og klimakonfe-
rencen. 

Økonomi- og erhvervsministeren er for-
mand – miljøministeren, udenrigsministeren, 
videnskabsministeren, og transport- og ener-
giministeren deltager i panelet. Herudover 
vil der deltage en række organisationer, virk-
somheder og videninstitutioner, som alle har 
en væsentlig saglig interesse på området. 

Panelet vil blive betjent af et sekretariat i 
Økonomi- og Erhvervsministeriet. Sekreta-
riatet vil være i tæt dialog med repræsentan-
ter fra Udenrigsministeriet, Miljøministeriet, 
Transport- og Energiministeriet og Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi og Uddannelse.

Der er taget andre initiativer til gavn for virk-
somhederne og deres arbejde med en ind-
sats til gavn for klimaet. Ugebrevet Mandag 
Morgen medvirker i Copenhagen Climate 
Council, som arrangerer en stor konference 
for virksomheder i regi af World Business 
Summit i København fra den 24. – 26. maj 
2009.

Vise hvad vi er gode til?
Selve klimatopmødet COP15 er kun for 
delegationerne fra de lande, som er parter 
til klimakonventionen og lande med obser-

vationsstatus, interesseorganisationer og 
erhvervsorganisationer. Der vil dog være en 
lang række arrangementer, som henvender 
sig til et bredere publikum, sideløbende med 
den officielle konference.

Konferencen er en unik mulighed for at vise 
omverden, hvad vi er gode til i Danmark. 
Fx at det i Danmark er lykkedes at have en 
vækst på 70 % i en periode på over 25 år 
samtidig med, at vi har haft et næsten uæn-
dret energiforbrug. 

Det skyldes bl.a. en fokuseret indsats i forhold 
til miljøteknologi og vedvarende energikilder 
med et bredt funderet og solidt folkeligt enga-
gement, som vi kan vise frem ved konferencen 
i 2009. I de næste kapitler vil vi sætte fokus på 
de aktiviteter, som rummer en mulighed for 
at flytte grænser i en hurtig takt og med den 
folkelige opbakning, som er nødvendig. Et af de 
spændende initiativer er Københavns kommu-
nes idé om at afholde et borgmestertopmøde, 
som viser, at også de lokale kræfter er oppe på 
beatet, jfr. næste afsnit.

5.4 Climate Mayors Meeting maj 2009
Når der kommer mellem 10.000 og 15.000 
politikere, embedsmænd og NGOér til Kø-
benhavn er det vigtigt at vise, at København 
og Danmark er et land, hvor det folkelige 
klima-engagement syder og koger med pro-
jekter og aktiviteter. Der er ingen tvivl om, 
at København ønsker liv i byen og et velfor-
beredt klimatopmøde. Det sker bl.a. med et 
”Climate Mayors Meeting” i maj 2009.

Et spændende initiativ fra København
Helt i tråd med anbefalingerne i kapitel 2 fra 
forskerne om at styrke koblingen mellem det 
lokale og globale perspektiv, har København 
planlagt at invitere borgmestre fra hele ver-
den til et topmøde i maj 2009 – det nævnte 
Climate Mayors Meeting. Der er arbejdet på 
invitationerne under Københavns deltagelse i 
Bali topmødet. Mødet er lagt i god tid inden 
klimatopmødet, hvilket giver det regionale ni-
veau en mulighed for at optræde samlet, når 
topmødet finder sted.

Under overskriften ”Copenhagen Today” skri-
ver kommunen en appetitvækker, der kan 
lokke gæsterne til København: ”København 
har allerede taget et gigant skridt til reduktion 
af CO

2
. Hver enkelt borger har reduceret sit bi-

drag til den globale opvarmning fra 7 tons til 4,9 
tons – altså med 2,1 tons i sammenligning med 
1990 tallet. Det svarer i sammenligning til en 
CO

2
-reduktion på 25 % over 15 år – til trods for 

en betragtelig vækst i byen.” 

Det med væksten er måske lige at give den 
en tand for meget – hverken befolkningstil-
væksten eller boligbyggeriet fra 1990 til 2005 
har været overvældende – men så kan man 
sige, at overdrivelsen fremmer forståelsen. 
Med en tilsvarende overskrift ”New Goals for 
2015” står der i indbydelsen, at byens CO2- 
udslip vil blive reduceret med mindst 20 % 
frem til 2015. 

Det er et skrapt mål at sætte op med en 
kort tidshorisont, når man betænker, at de 

København får mulighed for 
at ”brande” sig på borgmestermødet 
– bl.a. på cykel-transportområdet 

København bør satse på moderne kollektive 
trafikformer som fx. letbaner og metro. 
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lavt hængende frugter allerede er plukket i 
den foregående periode. I denne periode er 
der allerede opnået en kraftig CO2-reduk-
tion ved at bruge overskudsvarmen fra el 
produktion til opvarmning via fjernvarme. 
Kraftvarmen er nu fuldt udnyttet. Det er 
vores vurdering, at det nye mål ikke kan nås 
uden grænseoverskridende og revolutione-
rende løsninger i København.

Den københavnske vision
I invitationen til Climate Mayors Meeting 
står der (frit oversat) ”I 2015 vil København 
være berømt som den hovedstad i verden, som 
har det bedste bymiljø. København vil være 
den øko-hovedstad i verden som viser, at omhu 
med miljøet føjer ekstra dynamik til byens ud-
vikling.”

Nu er ord desværre ikke nok til at skabe en 
ny virkelighed trods de heroiske og nødven-
dige meldinger fra politisk hold. Også em-
bedsværket skal tænke i de baner, for at de 
gyldne ord skal blive til virkelighed. Netop 
en ny virkelighed vil uden al tvivl blive nøje 
vurderet af en stribe uafhængige NGO or-
ganisationer med frivillige eksperter frem 
mod både 2009 og mod 2015. Som der står 
i invitationen til mødet: ”I december 2009 vil 
verdens opmærksomhed være rettet mod FN´s 
konference om klima ændringer i København”.

Byer er generelt ansvarlige for mere end 70 
% af CO2-udledningen. De spiller derfor en 
nøglerolle i bekæmpelsen af klimaændrin-
gerne. Som værtsby er København indstillet 

Dette billede af lys fra jordens byer blev skabt med 
data fra”the Defense Meteorological Satellite Pro-
gram (DMSP), Operationel Linescan System (PLS)”.
Oprindeligt var det udtænkt til at se skyer i måneskin, 
men bruges nu også til at kortlægge placeringen af 
permanent lys på jordens overflade. De lyseste area-
ler på jorden er de mest urbaniserede, men ikke nød-
vendigvis de mest befolkede (sammenlign Vesteuropa 
med Kina og Indien).

Byer har en tendens til at vokse langs kystlinier og 
transportlinier. Selv uden det underliggende kort ville 
mange kontinenter stadigt være synlige. De Forenede 
Staters motorvejs system kommer til syne som et git-
ternet. Nettet forbinder de lyse punkter af by centrene. 
I Rusland er den Transsibiriske jernbane en tynd linie. 
Linien strækker sig fra Moskva gennem centrum af 
asien til Vladivostok. Nilfloden fra Aswan dæmningen 
til Middelhavet er en anden lystråd gennem en ellers 
mørk region. Endog mere end 100 år efter opfindel-
sen af det elektriske lys er nogle regioner uden lys. 
Antarktisk er fuldstændigt mørklagt. De indre jungler i 
Afrika og Sydamerika er for det meste mørke, men lys 
er begyndt at dukke op. Øde områder i Afrika, Arabien, 
Australien, Mongoliet og De Forenede Stater er 
næsten ikke oplyst (udtagen langs kysten).

på at vise globalt lederskab i den proces, 
der fører frem til FN konferencen i 2009.

Formålet med Climate Mayors Meeting er, 
at

samle borgmestre fra udvalgte byer og •	
skabe en fælles platform for lederskab 
i kampen mod ændringer af klimaet
styrke byernes rolle i de internatio-•	
nale klimaforhandlinger
nå til enighed om en stærk politisk •	
deklaration, som vil blive udsendt 
af International Council of Local 
Environ-mental Initiatives (ICLEI) som 
et officielt bidrag til FN´s klimakonfe-
rence i december 2009.

Borgmestrenes klimamøde vil bidrage til en 
værdifuld politisk proces fra Bali til Køben-
havn og bygge på de fremskridt, der er gjort 
af andre internationale organisationer på 
området med klima forandringer. 

Borgmestermødet vil være en excellent 
mulighed til at brande deltagende byers 
klimaprofil. Og så en mulighed for at vise, 
hvad landet kan præstere med en folkelig 
opbakning. 

Billede fra 
NASA af 
jordens 
by-lys

Næste sider:

Der har været afholdt et byrumsforsøg på Strandboulevarden i København. Boulevarden blev 
lukket for biltrafik i 3 spor på en strækning af ½ km i efteråret 2007. Erfaringer er samlet op i 
rapporterne ”Den ny Strandboulevard - fra biler til mennesker” og ”Drømme om Østerbro”.Forsøg med byens rum
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Der er, som nævnt i de tidligere kapitler, et 
massivt fokus på at mindske udslippet af CO2. 
Politikere og befolkningen har fået øjnene 
op for den globale opvarmning og dens trus-
sel mod klodens fremtid. Nye tiltag er blevet 
indført for at reducere CO2-udslippet – som 
nævnt uden synderligt held. Indsatsen er langt 
fra nok. Verden har kun få år at handle i, hvis 
de værste katastrofer skal undgås. Det udta-
ler FN´s klimapanel. Der er derfor brug for 
handling nu! 

CO2-reduktion og livsstil
I dette kapitel vil vi se på vores adfærd og livs-
stil. Vi vil se på mulighederne for en ændring 
af vores livsstil og de politiske beslutninger, 
der er nødvendige for at en ændring kan finde 
sted. Det er ikke nemme beslutninger, der skal 
træffes. Vidensgrundlaget kan være usikkert. 
Mange af beslutningerne forudsætter måske 
en forudgående offentlig debat og en folkelig 
opbakning for at kunne gennemføres.

Vi vil diskutere CO2-problematikken bl.a. med 
tanke på København af hensyn til COP15 kon-
ferencen i København i 2009.  Diskussionen vil 
tage afsæt i henholdsvis 

den lokale trafik, •	
den daglige husholdning og •	
den lokale opvarmning af bygninger•	

Vi medregner elforbrug og elforbrugende ap-
parater under den daglige husholdning. Der-
med har de tre nævnte kategorier nogenlunde 
lige stort CO2-bidrag. Bidraget er på ca. 2 tons 
CO2 pr. indbygger pr. år.

Det er som nævnt langt fra en nem sag at re-
ducere vores CO2-udslip. CO2-udslippet er 
historisk skabt og er et udtryk for vores nu-
værende livsstil og den samfundsmæssige or-
ganisering. Ifølge den tyske filosof Ulrik Bech 
lever vi i et samfundsmæssigt dilemma. 

På den ene side har vi opnået en modernise-
ring af vores vestlige samfund med øget vel-
færd og vækst, hvilket gør vores samfund til 
en levestandardmæssig succeshistorie. På den 
anden side er der en række farer og risici, som 
er bivirkninger forbundet med vores succes-
historie.  Risikosamfundet er, som Beck siger 
det, ”den sorte side af den moderne samfunds-
udviklings succes”. Global opvarmning og det 
fortsat store CO2-udslip fra de vestlige lande 
er et eksempel på dette.      

Vores vestlige livsstil har skabt en række be-
hov, som opfyldes som en naturlig del af dan-
skernes hverdag. Mange danskere har først lige 
fået øjnene op for, at der kan være negative 
effekter ved en ukritisk opfyldelse af disse be-
hov. 

Behovene er blevet en institution i de danske 
hjem. Det er langt fra tænkeligt, at folk vil give 
afkald på alle disse, medmindre de direkte bli-
ver tvunget til det. Det er nærmest utænkeligt, 
at folk skulle acceptere radikale ændringer i 
forhold til behovet for opvarmning af deres 
lejligheder og brusebad, eller radikale ændrin-
ger i forhold til elektricitet til lys, computere, 
fjernsyn, køleskabe, vaskemaskiner mv. Samti-
digt vil det være næsten utænkeligt, at folk vil 

acceptere radikale ændringer af deres behov 
for at være mobile. Behovene har en tendens 
til at være dybt forankret og fastlåste i vores 
samfundsmæssige organisering og forbrugs-
mønstre. Det gør det svært at ændre beho-
vene radikalt. 

Dette betyder dog ikke, at en CO2-reduk-
tion ikke er mulig, eller at mulighederne for 
et CO2-bæredygtigt samfund er fraværende. 
Det betyder måske blot, at behovene i flere 
tilfælde må opfyldes på nye måder. Vi vil i det 
følgende debattere to scenarier for, hvordan 
dette kunne ske. 

det første handler om de strukturelle  •	
og politiske forhold og 
det andet handler om den individuelle •	
livsstil og adfærd.

De to scenarier vil blive debatteret for hvert 
af de 3 emner: trafik, husholdninger og op-
varmning. Men først lidt om indholdet i de 2 
scenarier. 

Strukturelle og politiske forhold
Det kan være nødvendigt at omlægge ram-
merne for vores adfærd. Formålet kan være at 
søge behovene opfyldt på nye måder, hvor de 
negative omkostninger er minimale. 

Eksempler herpå kunne være at omlægge vo-
res brug af privatbiler til offentlig transport, el-
ler det kunne være ved omlægning af brugen 
af kul og olie til mere vedvarende og bæredyg-
tige energikilder til opvarmning og elektricitet 
i boligerne. Det karakteristiske ved omlæg-

ningen er, at den i høj grad vil kræve politisk 
handling. 

Det er svært at forestille sig, at det behov, som 
privatbilen giver i form af hurtig mobilitet og 
fleksibilitet, kan erstattes uden et meget effek-
tivt og udvidet offentligt transportsystem. Der 
vil derfor være brug for politisk handling, der 
kan træde til og sikre overordnede rammer 
for løsningen af denne problemstilling. 

Den individuelle livsstil og adfærd
Opfyldelse af vores behov kan effektiviseres, 
eller de kan opnås med omtanke, således at 
de får færrest mulige negative konsekvenser. 
Dette scenarium handler i høj grad om viljen 
til selv at handle. 

Et lavpraktisk eksempel kunne være adfærden 
i boligen. Det kræver lidt omtanke, at boligen 
ikke efterlades med radiatoren kørende med 
varme og med tændte stikkontakter, hvor op-
lader og fjernsyn står på stand by. 

Det betyder dog ikke, at det politiske niveau 
skal være fraværende i dette scenarium. Det 
er vigtigt, at det politiske niveau hele tiden er 
supplerende og benytter sig af styringsredska-
ber til at fremme den bæredygtige indsats.   

Det er også af betydning, at CO2-reduktionen 
bringes ind i den rette diskussion, således at 
debatten nuanceres. Vi mener, som de nævnte 
forskere i kapitel 2, at diskussionen bør tages 
inden for relationen mellem behov og livsstil, 
individuel adfærd og politik.

Kapitel 6. 
NY LIVSSTIL – ER DET MULIGT? 

Der blev spillet streetbasket på den lukkede 
strækning af Strandboulevarden under 
byrumsforsøget. Det var muligt, da gaden var 
lukket for biltrafik i 3 spor på en strækning af 
½ km i efteråret 2007. 

Billederne på side 58 til 63 viser aktiviteter 
under byrumsforsøget. Der var grill og gadefest, 
søndags-loppemarked, optræden af Culture 
Cids og så var børnene glade for de 10 tons 
strandsand, som var smidt på asfalten.

(Se rapporterne ”Den ny Strandboulevard  
- fra biler til mennesker” og ”Drømme om 
Østerbro”, januar 2008).
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6.1 Trafik
Trafikken er en af de største udledere af CO2 
i byen. Den udgør en konstant udledning året 
rundt. CO2-udledningen fra trafikken har væ-
ret stigende fra ca. 18 % til ca. 26 % indenfor 
10 år og stigningen fortsætter. 

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af person-
biler steget 27 procent i perioden 1990-2006, 
og der er absolut intet, der tyder på, at denne 
vækst stopper – tværtom. Tal fra Københavns 
Kommune viser, at der alene i perioden fra 
1995 til 2002 var en stigning på 34 procent af 
københavnere, som anskaffede sig en privatbil. 
Infrastruktur-kommissionen peger på, at tra-
fikken vil være steget med 37 procent i 2015, 
og i 2030 lyder stigningen på mellem 70 og 90 
procent. Det aktualiserer et vigtigt spørgsmål 
i forhold til byen – hvor skal alle de biler være 
henne? Allerede i dag fylder bilerne meget i 
bybilledet, og folk bruger meget tid på at finde 
parkeringspladser. 

Desuden har de mange biler en samfunds-
økonomisk konsekvens. Tal fra Region Hoved-
staden viser, at bilister sidder i kø i 130.000 
timer hver dag. Det er rigtig mange timer, som 
fx kunne være brugt til at arbejde i. Dette 
har også betydning for udledningen af CO2, 
da transporttiden øges og dermed også ud-
ledningen. Samtidig viser tal fra Københavns 
Kommune, at det er under 30 procent af kø-
benhavnerne, som benytter sig af personbil, 
når de skal på arbejde. Resten bruger cykel, 
gang eller offentlige transportmidler. Her op-
står et paradoks, netop fordi biltrafikken er 

hæmmende for andre mobilitetsformer og 
dermed hæmmer mobilitet for de resterende 
70 procent, som samtidig er udsat for en pas-
siv forurening.        

De mange biler vidner også om et behov. Der 
er et stort behov for mobilitet. Folk skal kunne 
komme på arbejde, hente børn, handle ind osv. 
Pendlere skal kunne komme ind til byen. Butik-
kerne skal kunne modtage deres varer. Service-
folk skal kunne komme frem til deres kunder 
og opgaver. Samfundets økonomi har behov for 
mobilitet, netop fordi hele samfundet er bygget 
op omkring, at mennesker og varer er bevæge-
lige. Ændringer i behovet for bevægelighed kan 
have store konsekvenser for økonomien. Dette 
er et behov, som ikke kan ignoreres, og det un-
derstreger, hvor stor udfordringen er.  

Som nævnt fylder bilerne mere og mere, og 
det går ud over et andet behov, som også ek-
sisterer i byen. Nemlig behovet for det sociale, 
for samvær og nærvær i byens rum, et behov 
for udendørs mødesteder. Mange gader er 
præget af parkering og af, at bilerne skal kunne 
komme frem og tilbage. Dermed fylder de me-
get og tager plads fra potentielle mødesteder 
i byens rum. 

Ønsker vi at reducere vores CO2, og ønsker 
vi et mere bæredygtigt miljø, må det nødven-
digvis kræve, at vi omlægger vores trafik. Det 
vil kræve, at vi erkender, at den offentlige tra-
fik skal og bør være den bærende trafikform i 
København, hvor privatbilismen kun er et sup-
plement hertil.   

Strukturelle og politiske forhold
Hvad kan der gøres politisk for at reducere 
CO2-udledningen grundet trafikken? Der skal 
skabes incitament til at lade bilen stå. Politik er 
det overordnede redskab til at stimulere den 
individuelle adfærd i byen. Politikere besidder 
muligheder for at kunne fremme eller hæmme 
udviklingen af forskellige trafikformer. Der er 
forskellige modeller. Det kunne være gennem 
afgift på kørsel i byen. Der tales lige nu på Kø-
benhavns Rådhus om bompenge og om afgifter 
pr. kørt kilometer i bestemte zoner. Erfaringer 
fra London viser, at man ved indførelse af en 
betalingsring ved kommunegrænsen vil kunne 
nedbringe andelen af personbiler med 44 
procent og dermed reducere CO2-udslippet 
tilsvarende inden for trafikken. Det betyder, 
at man vil kunne reducere store mængder af 
vores CO2-udledning samtidig med, at det vil 
give en række sundhedsmæssige forbedringer, 
frigøre rum til social udfoldelse og fremme 
mobiliteten for den bæredygtige trafik.  

Dette kan dog afstedkomme en social skæv-
hed. De dårligst stillede vil blive ramt, fordi det 
vil blive dyrere at køre bil og parkere i byen. 
Medens de mere velhavende fortsat vil kunne 
køre i bil. En mere radikal tilgang kunne være 
at sætte en grænse for, hvor mange biler der 
må være i byen. Dette er langt fra uproblema-
tisk, men den forventede stigning i trafikken 
tilsiger også mere radikale tiltag. 

Eftersom der er et behov for mobilitet, er 
det meget vigtigt, at en regulering af trafikken 
følges op med en forbedring af den offentlige 

transport. Den offentlige transport skal øges, 
således at folk fortsat kan komme på arbejde, 
hente og bringe børn samt handle ind uden 
brug af bil. Forbedringen skal ikke kun være i 
form af udvidelse af forbindelser. Det er også 
vigtigt, at det bliver billigere at tage offentlig 
transport. Prissignalerne må lægge op til den 
ønskede adfærd og livsstil.

Politikerne bliver nødt til at gøre brug af de-
res muligheder for regulering. Det vil evt. sige 
at bruge reguleringsmetoder, hvor afgifterne 
pålægges de grupper, som ikke benytter sig af 
bæredygtige trafikformer. Derved stimuleres 
til at bruge bæredygtig trafik som gang, cykel 
og offentlig transport – eventuelt også med 
tilskud.   

Et andet instrument til reducering af CO2-
udledning som følge af trafik er at gøre det 
muligt for alle indkomstgrupper at bosætte sig 
i byen. Dette vil mindske behovet for pendling 
og dermed også trafikken. 

Individuelle adfærd og livsstil  
Som individ kan man også hjælpe til med redu-
cering af CO2-udslip i forhold til trafikken. Det 
drejer sig selvsagt om at lade bilen stå så ofte 
som muligt. Det kan være ved at bruge den 
kollektive transport. Det kan være ved at tage 
cyklen, rulleskøjterne, skateboardet eller gå. 
Dette kan selvfølgelig ikke altid lade sig gøre, 
men det skal gøres, så snart det er muligt. 

Nogle har en forventning om at kunne køre i 
bil til alt og til at kunne parkere lige ud foran 
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alting. Der skal udvises stor villighed til at par-
kere bilen og derefter gå rundt. Det kan siges, 
at der skal en adfærdsændring til som nævnt af 
forskerne i kapitel 2.

En mulighed er også at indtænke transport i sit 
valg af bosted. Der skal vælges en lokalisering, 
der mindsker behovet for transport. Dette 
er dog meget komplekst, og mange faktorer 
spiller ind. Eksempelvis ønsker mange egentlig 
at bo i byen og dermed mindske behovet for 
transport, men det bliver derved dyrt at bo 
i byen. 

6.2 Den daglige husholdning
Den daglige husholdning er et udtryk for de 
behov, der skal dækkes i hverdagen i det en-
kelte hjem. 
Den omfatter: 

forbruget af elektricitet,  •	
samt CO2-bidraget fra 
produktion og transport af fødevarer og •	
andre produkter, som benyttes dagligt i 
husholdningen. 

         
Elforbruget er blandt de helt store syndere 
i forhold til vores CO2-udslip. Tal fra Køben-
havns Kommune viser, at elforbruget udgør en 
af de største faktorer i forhold til Københavns 
CO2-udslip. Det er husholdningerne, der må 
påtage sig det største ansvar, mens handel, 
service-virksomheder og offentlige institutio-
ner også har en stor andel.  De mange ton i 
København skal fordeles på ca. en halv million 
indbyggere og de mange virksomheder med 
skræmmende høje CO2-udslip. 

Tallene fra Københavns Kommune viser, at 
vores forbrug af el er stigende. Endvidere vi-
ser tal fra Energistyrelsen, at der er en gene-
rel stigning i danskernes elforbrug, både hos 
virksomheder og i hjemmet. De samlede hus-
holdninger er den største forbruger. Hushold-
ningernes forbrug er dog ved at stabilisere sig, 
og der opleves kun mindre stigninger. Samtidig 
viser tallene, at der er store stigninger i for-
bruget inden for handels- og serviceerhverv, 
hvilket gør, at det samlede energiforbrug er 
stigende. 

Undersøgelser fra Europa- Kommissionen vi-
ser, at der er store energibesparelser at hente 
ved at bruge el med omtanke. Eksempelvis 
bruger et TV-apparat, der er tændt i 3 timer 

om dagen og som er i standbyfunktion de re-
sterende 21 timer, ca. 40 procent af sin energi 
i standbyfunktion. 

El-forsyningen i Danmark er i store træk bun-
det op på en række enheder, herunder en 
produktion fra centrale og decentrale kraft-
varmeværker, samt produktion fra vindmøl-
ler. Fordelingen af el-produktionen er i 2006 
følgende: kul 54 procent, gas 21 procent, olie 
4 procent og vedvarende energi 21 procent. 
Der er derfor store muligheder for begræns-
ninger i CO2-udslippet ved omlægninger til 
mere vedvarende energikilder.
 
Et af de andre elementer, som indgår i den 
daglige husholdning, er vores forbrug af mad 

Individuel adfærd og livsstil Strukturelle og politiske forhold 
Brug cyklen, rulleskøjter eller gå.  •	
Det giver bedre helbred.

Brug den offentlige transport.•	

Gør krav på hurtigere mobilitet i den •	
offentlige transportsektor og ved 
brugen af cykel. 

Undlad at benytte bilen når det er •	
muligt. Meget trafikos er skadelig.

Den massive brug af bilen begrænser •	
andres mobilitet.

Gør krav på bilfri områder i byen med •	
plads til udfoldelse.

Plant træer. De optager CO•	 2 og flere 
andre skadelige stoffer og udsender ilt.

Gør krav på et bedre helbred i byen.•	

Udbyg de offentlige •	
transportmuligheder i byen.

Sørg for hurtigere mobilitet og •	
bedre komfort i den offentlige 
transportsektor.

Stimuler den offentlige trafik med øget •	
støtte og opbakning.

Indfør betalingsring eller andet •	
trængselsinitiativ, der begrænser 
trafikken.

Stimuler brugen af cykel og gang til •	
arbejde evt. ved fradragsordninger.

TRANSPORT

og andre varer. Disse har store konsekvenser 
på vores samlede CO2-udslip. 

Det viser nyere forskningsmetoder, hvor pro-
dukters miljøbelastning følges gennem hele 
deres livscyklus fra fremstilling og brugen af 
det, til det smides væk som affald. Livscyklus-
vurderingerne er et særdeles centralt værktøj 
til at få et overblik over det samlede CO2-ud-
slip, der er forbundet med forbruget af mad og 
andre produkter, som benyttes i dagligdagen. 

Nyere forskning viser, at især vores kødpro-
duktion er den store synder i CO2-regnskabet, 
fordi der bruges meget energi på produktio-
nen af svin og kvæg. Tal fra FN’s fødevare- og 
landbrugs-organisation, FAO, viser, at 18 pro-
cent af det samlede globale CO2-udslip kan 
henføres til husdyrsektoren. Det er resultatet 
fra en vurdering af den samlede livscyklus, 
hvor alle elementer af energiforbruget til pro-
duktion, foder, transport, metanudslip fra gylle 
mv. indgår. 

Omvendt er der en række produkter, hvor 
CO2-udslippet er meget lavere. Livscyklus-vur-
deringer for et kilo gulerødder er eksempel-
vis meget lav, fordi energien der er forbundet 
med produktionen, er forholdsvis lav, især hvis 
de produceres og forbruges i lokalområdet og 
dermed undgår en lang transport.     

Transportlængden og transportformen har 
stor betydning for, hvor meget CO2-udslip 
produktet bidrager med. Tal fra NOAH viser, 
at en flaske vin fra Californien transporteret 



Er der nok 
opbakning til 
bæredygtig 
renovering?
Hvis man foretager en renovering af sin bolig, er det 
ofte det nye smarte køkken, der bliver prioriteret frem 
for et ekstra lag isolering på loftet. Motivationen til at 
vælge energiforbedrende løsninger skal have opbakning 
og støtte for at lykkedes.

Billedet viser isoleringsmåtter af høruld. Hør er et natur-
produkt fremstillet af 95 % plantefibre. Hør forudses at 
give et godt indeklima bl.a. ved at fungere som en slags 
fugtregulator.  Hørisoleringen er primært et produkt for 
den miljøbevidste og kræsne bygherre, der gerne vil for-
søge sig med et miljørigtigt produkt i sit hus. Produktet 
er anvendt ved bygningen af børneinstitutionen Sten-
urten på Nørrebro, som er kendetegnet ved, at bru-
gerne priser huset for et godt indeklima. Af hensyn til 
det globale klima handler det nok så meget om, at der 
foretages en gennemgribende efterisolering og næppe 
så meget om valget af isoleringsmateriale.
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med fragtskib, vil bidrage med 247 gram CO2. 
Langt værre ser det ud, hvis varerne transpor-
teres med fly. Eksempelvis bidrager 1 kg bøn-
ner fra Sydafrika med 16 kg CO2, hvis de er 
transporteret med fly. Tal fra ”Grønt Ansvar” vi-
ser, at transport af varerne med fly fra den ene 
ende af verden til den anden genererer cirka 
1.700 gange mere CO2-udslip end hvis varer-
ne transporteres med lastbil over 50 km. 

Livscyklus-vurderingerne giver endvidere et 
godt indblik i vores daglige forbrug af embal-
lage og det, som senere bliver til affald. Det er 
således, at der udledes store mængder CO2 i 
produktionen af emballage og senere, når det 
hengår som affald.  Af ”Et ton mindre” kampag-
nen fremgår det, at hvis et indkøbsnet bruges 
fire gange om ugen i et år i stedet for plastic-
poser, vil der være en reduktion på 16 kg CO2, 
samtidig vil personen spare 400 kr. Der vil 
også være store besparelser ved at minimere 
sit papirforbrug og ved køb af genbrugspapir.  

Livscyklus-vurderingerne er langt fra færdigud-
viklede og indgår ikke i varedeklarationen, når 
forbrugerne skal handle ind. Dermed handler 
forbrugeren lidt i blinde i forhold til at opfylde 
de daglige behov for mad og andre produkter.  

Strukturelle og politiske forhold
Det politiske niveau er særdeles centralt i for-
hold til at reducere CO2-bidraget, som stam-
mer fra vores daglige husholdning. Det gælder 
både for produktion og forbrug.

Det er det centrale niveau, som har hoved-

ansvaret for hvilke energiformer, der bruges 
i fremstillingen af el. Der må derfor sikres en 
omstilling i produktionen, således at kul og fos-
sile brændsler bruges i mindre grad, mens der 
sikres øget brug af vedvarende energiformer. 

Det centrale og politiske niveau har ligele-
des et stort ansvar for, hvilke former for va-
rer og produkter som benyttes i den daglige 
husholdning. Det er fx vigtigt, at der sikres en 
omstilling i vores madforbrug til mindre kød 
og til mere grønt. Kød bør ud fra ovenstående 
generelt betragtes som en luksusvare i vores 
daglige husholdning. 

Politikerne må desuden sikre gode rammer 
for at genbruge, således at vores genbrugs-
systemer optimeres. Det er endvidere vig-
tigt, at man fra det centrale niveau sikrer, at 
forbrugerne er klare over, hvilke negative 
konsekvenser deres indkøb har for miljøet, 
når de handler ind. Der kunne evt. indføres 
en mærkning på dagligdagsvarer, som oplyser 
om resultatet af en vurdering af produkternes 
samlede belastning ud fra en vurdering af de-
res livscyklus. 

Individuelle adfærd og livsstil  
Den individuelle adfærd er særdeles vigtig, når 
vi skal forsøge at reducere CO2-udslippet i vo-
res daglige husholdning. Samtidig er der store 
økonomiske gevinster at hente ved at effektivi-
sere og tilpasse sit forbrug således, at behovene 
opnås på den bedst mulige måde. 

Det er fuldt muligt at reducere store dele af vo-

res nuværende elforbrug. Blot et par eksempler. 
Tal fra ”Grønt Ansvar” påpeger, at når mobilte-
lefonopladeren er sluttet til kontakten, bruges 
der stadig store mængder strøm, selvom den 
ikke er sluttet til telefonen. Grønt Ansvar skøn-
ner, at 95 procent af energien går tabt, når opla-
deren er tilsluttet hele tiden. 

Et andet eksempel er vores brug af tørre-
tumbleren. Tørretumbleren er storforbruger af 
energi. Grønt Ansvar påpeger, at hver gang tør-
retumbleren bruges i den daglige husholdning, 
bidrages der med over 3 kg CO2. Tørringen 
kunne ske helt uden afledte effekter på miljøet, 
hvis tøjet blev tørret på en tørresnor. 

Den individuelle adfærd i boligen bør være at 
agere med omtanke, således at det unødven-
dige energiforbrug reduceres. Dermed menes, 
at standby-tilstande, høj energiklasse appara-
ter, høj energiforbrugende pærer samt andet 
unødvendigt energiforbrug bør fjernes. Der er 
mange penge at spare på at minimere det dag-
lige forbrug af el.
   
Det andet element er vores behov for mad 
og andre produkter, som bruges i den daglige 
husholdning. Der kan være store negative ef-
fekter ved den måde, vi tilfredsstiller vores nu-
værende behov på. Det enkelte individ kan som 
et nævnt eksempel omlægge sine kostvaner og 
spise mere grønt og mindre kød. Dette er både 
sundere og langt mere bæredygtigt for miljøet. 
Desuden kan kosten i højere grad tilpasses 
udbuddet af sæsonens frugt og grønt. Derved 
undgås den lange transport af varerne. Frugt og 

grønsager der er produceret i opvarmede driv-
huse kan undgås, hvis man i stedet spiser sæso-
nens frugt og grønt, som er lokalt produceret.

6.3 Opvarmning af husstande
Opvarmning af husstande udgør et generelt 
problem i forhold til at hindre global opvarm-
ning. Tal fra Europa-kommissionen viser, at 70 
procent af den energi, der bruges i husstande 
i EU, bruges til opvarmning af huse, og andre 
14 procent på opvarmning af vand. Dermed 
er opvarmningen en enorm stor forbruger af 
energi. Vigtigst er det, at den samtidig udgør 
en stor del af den samlede CO2-udledning. 

Ser man nærmere på København, er opvarm-
ningen af husstandene en relativ succeshisto-
rie. Tal fra Københavns energiregnskab viser, 
at kommunen i perioden fra 1990 – 2005 har 
formået at reducere CO2-udslippet med om-
kring 20 procent, hvilket hovedsagligt har to 
forklaringer. 

For det første har flere og flere husstande 
fået indlagt fjernvarme baseret på overskuds-
varme fra elværkerne. I dag er 97 procent af 
den samlede boligmasse i København koblet 
på fjernvarmesystemet.

En anden faktor er en øget overgang fra at 
benytte kul til i højere grad at benytte na-
turgas og affald i produktionen af fjernvarme. 
Brugen af den overskydende varme fra el-
værkerne til fjernvarme har dog været langt 
den mest betydende årsag til reduktion af 
CO2.              

Hvis et indkøbsnet bruges fire gange om 
ugen i et år i stedet for plasticposer, vil der 
være en reduktion på 16 kg CO

2
, samtidig vil 

personen spare 400 kr. 

Lokal inspiration til energibesparende livsstil 
– gratis udlån af cykelanhænger fra 
Agendakontoret på Østerbro



Svanemølleværket ligger i Københavns Nordhavn og har 
navn efter en vindmølle, der for mere end hundrede år 
siden kørte i nærheden af det sted, hvor el- og varme-
værket siden blev opført. Vindkraft har dog aldrig været 
på Svanemølleværkets program.

Svanemølleværket, der i år 2008 fylder 55, leverer i dag 
ren energi til futuristiske kontorer og fornyede brokvar-
terer. Men engang var værket en beskidt affære med 
osende skorstene og svovlende havnearbejdere, der 16 
timer i døgnet lossede kul fra polske dampere.

Svanemølleværket blev i 1985 ombygget til naturgas- 

og oliefyring. Værket er nu igen under ombygning og vil 
med udgangen af år 2008 råde over 2 nye spidslastked-
ler og et eksisterende naturgasfyrede gasturbineanlæg 
med afgaskedel, som alle fremover vil blive fjernbetjent 
fra det nærliggende H.C. Ørsted Værket. Når ombygnin-
gerne er gennemført, vil Svanemølleværket råde over en 
effekt på 81 MW el og ca. 355 MJ/s varme.

I dag fremstår værket som et moderne kraftvarmeværk, 
hvis primære opgave er at levere fjernvarme til det 
storkøbenhavnske fjernvarmenet. Selve bygningen står 
som et bjerg, der tårner sig 100 meter op med sine 
klippeafsatser, pas og tinder.
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Selvom der er opnået bedre resultater i re-
duktionen af CO2, er der stadig mange forbed-
ringer, som kan foretages. Tal fra Energistyrel-
sen i 2002 viser, at de brændsler der er brugt 
til at producere fjernvarme stadig er baseret 
på energikilder, som ikke er vedvarende. For-
delingen er henholdsvis: Naturgas 30 procent, 
Kul 24 procent, Affald 23 procent, Biomasse 
15 procent, Olie 7 procent. Der er altså sta-
digt et forbrug af energikilder, som udleder 
store mængder CO2. Der er derfor grund til 
at tænke nyt i forhold til at dække behovet for 
opvarmning – ligesom ved el-produktion.

Derudover er der et enormt stort tab af 
varme i de enkelte husstande. Tal fra Europa-
kommissionen viser, at der er meget energi at 
spare, hvis blot vi tilpassede vores individuelle 
adfærd. Dette kommer især til udtryk ved, at 
radiatorerne ikke reguleres, når boligerne for-
lades. Der er mellem 7 og 15 procent i bespa-
relse på de enkelte boliger, hvis blot radiato-
rerne blev reguleret mere effektivt.

Det kræver en regulering efter, om der er per-
soner til stede i boligen, og om personerne 
benytter boligen til nattesøvn eller dagligdags-
brug. En større bevidsthed i den individuelle 
adfærd vil kunne reducere store mængder af 
det samlede CO2. Og så kan varmen benyttes 
mere effektivt fx ved en øget efterisolering. 

Strukturelle og politiske forhold
Store dele af den københavnske opvarmning 
er centralt styret i form af fjernvarme. Der-
med er det CO2-udslip, som er forbundet med 

Mindre kul på?

opvarmningen også centralt styret. Det er i 
sidste ende centrale beslutninger, der må tage 
hovedansvar for, hvilke former for teknologi 
der tages i brug ved opvarmningen af boliger-
ne og dermed også graden af bæredygtighed 
ved opvarmning af husene.

Brugen af kul i fjernvarmesystemet må grad-
vis reduceres, da det leder til et unødvendigt 
CO2-udslip. Desuden må brugen af olie og 
naturgas reduceres. I stedet bør mere bære-
dygtige energiformer træde til, herunder bru-
gen af biogas, biomasse, geotermisk varme og 
solfangeranlæg mv.        

Det nyindførte anlæg med geometrisk varme 
på Amager er et eksempel på, hvordan vi kan 
tænke opvarmning af vores husstande i fremti-
dens København. Anlægget blev indført i 2006 
og benytter sig af undergrundens varmeafgi-
velse til opvarmning af vand. Det er sådanne 
initiativer, der er brug for, hvis vores CO2-ud-
slip ved opvarmning skal reduceres.  

Politikerne må stimulere den individuelle ad-
færd i boligerne og sikre, at boligejerne får de-
res boliger isoleret bedre. På politisk plan er 
der flere valgmuligheder for at stimulere ad-
færden i boligerne. Dels kan man hæve priser-
ne på forbruget af varme, således at store dele 
af det unødvendige forbrug mindskes, og der 
skabes incitament til at efterisolere bygningen, 
døre og vinduer. Dels kan man øge tilskuddet 
til at efterisolere bygningerne, som ikke er fre-
det. Ved tilskudsordninger er det vigtigt at hol-
de for øje, at prisstigninger i lejelejlighederne 

Individuel adfærd og livsstil Strukturelle og politiske forhold 
Genbrug så meget af dit affald som •	
muligt. 

Sluk for alle stikkontakter og el-•	
apparater som ikke er i brug.

Undgå standby-brug af el-apparater.•	

Brug energisparepærer og •	
lavenergiapparater. 

Spis mere grønt. Kød bidrager til store •	
mængder CO2 og bør betragtes som en 
luksusvare. 

Placer ikke varmeapparater ved siden af •	
køleapparater.

Spis lokalt producerede madvarer. •	

Benyt ikke tørretumler eller halvfyldte •	
vaskemaskiner.

Køb varer med lidt emballage. •	

Genbrug.•	

Indstil dit køleskab korrekt, så der ikke •	
bruges unødvendig strøm.  

Invester i solfangere og vindmøller.•	

Sørg for bæredygtighed i el-produkti-•	
onen,  herunder brugen af vedvarende 
energi,  vindmøller, solceller, bølgeenergi 
mv.

Stimuler reduktionen i elforbruget ved •	
prissignaler evt. skatter og afgifter.

Sikre at virksomheder tager del i el og •	
energibesparelserne.

Reducer flytransport gennem •	
prissignaler fx skatter og afgifter.

Støtte til lavenergiapparater.•	

Sikre at forbrugeren kender livscyklus-•	
vurderingen for den enkelte vare.

Stimuler forbruget af frugt og grønt. Det •	
giver bedre helbred og mindre CO

2.

Begræns brugen af unødvendig •	
emballage ved økonomisk stimulering.

Sikre gode genbrugsmuligheder  •	
for affald.

Tørringen af tøj kunne ske helt uden 
afledte effekter på miljøet, hvis tøjet 
blev tørret på en tørresnor. 
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Spis mere grønt. 
Kød bidrager til store 

mængder CO
2



På Vesterbro er der opført et trappetårn med solpa-
neler som klimabeskyttende flader – et eksempel på 
de mange muligheder, der er for en utraditionel brug 
af solceller

Brug solen! Københavns gamle boliger er yderligere en grund til, at 
energiforbruget på opvarmning er så stort. De fleste af 
de københavnske boliger er bygget før 1970, hvor man 
ikke havde samme viden om isolering af boliger. I dag 
er mange af dem kendetegnet ved dårlige vinduer, som 
ikke giver den optimale isolerende effekt. Boligerne er 
endvidere meget dårligt isoleret. I flere af lejligheds-kom-

plekserne mangler der både isolering på loftrummene 
og i kælderen, hvilket betyder, at der er et unødvendigt 
stort varmeudslip. Isoleringen i ydervæggene er ofte også 
meget dårlig, hvorfor kulden har let ved at trænge ind 
i de enkelte lejligheder. Flere lejligheder er dårligt efter-
isoleret ved døre og brevsprækker. Alle disse elementer 
er med til at øge varmeforbruget i den enkelte lejlighed, 

hvorfor fjernvarmeanlægget skal producere mere energi. 
Tal fra DTU viser, at husstandene i Danmark har et 
unødvendigt overforbrug på 50 procent, fordi efterisole-
ringen er for dårlig. Bedre isolering med kendt teknologi 
vil kunne halvere vores forbrug af opvarmning.  En ud-
dannelses ordning for håndværkere i CO

2
-besparende 

teknik kunne være en vej frem.
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ikke stiger unødvendigt, da det vil bidrage til 
skævvridninger på boligmarkedet. 

Der må endvidere stille større krav til varme-
forbruget ved opførelse af nye boliger og virk-
somheder. Nye teknologier skaber mulighed 
for at nyetablere bygninger uden særlig meget 
energiforbrug til opvarmning. Ved opførelse af 
nye huse giver ny teknologi mulighed for at 
bygge uden installation af varme – de såkaldte 
0-energihuse. Dette er endnu et sted, hvor 
man politisk kan støtte mere bæredygtige byg-
gerier.  

Individuelle adfærd og livsstil   
Det handler om en øget bevidsthed om vores 
unødvendige forbrug. Store besparelser kan 

foretages ved, at den enkelte sætter tempe-
raturen ned om natten, og når personen ikke 
er hjemme. Programmerbare termostater gør 
det nemt og omkostningseffektivt at sænke 
den mængde energi, der bruges på opvarm-
ning. Dette giver store økonomiske besparel-
ser på varmeforbruget og reducerer mængden 
af CO2. 

Derudover bør individet bruge varmen med 
omtanke. Det vil sige, at når der eksempel-
vis luftes ud, foregår det intensivt, således 
at vinduerne kun er åbne nogle få minutter. 
Samtidig er det vigtigt, at der ikke skrues 
unødvendigt op for varmen – blot en enkelt 
grad lavere på radiatoren reducerer store 
mængder CO2.

Gevinster at hente i ældre byggeri

Undgå standby-tilstande, høj 
energiklasse apparater, høj 

energiforbrugende pærer samt 
andet unødvendigt energiforbrug

OPVARMNING AF BOLIGEN
Individuel adfærd og livsstil Strukturelle og politiske forhold

Sørg for at din bolig er efterisoleret •	
optimalt.

Programmer din radiator eller skru ned, •	
når du ikke er hjemme eller skal sove.

Skru ned for radiatoren generelt så den •	
er varm foroven og kold i bunden.

Brug alle radiatorer i opvarmede rum.•	

Udluft altid intensivt i boligen.•	

Støtte, opbakning og evt. tilskuds-•	
ordninger til efterisolering af bygninger.

Sikre bæredygtighed i fjernvarme-•	
sektoren ved brug af vedvarende 
energi herunder halm, flis, biogas, 
solfangeranlæg geotermiske anlæg mv.

Stimulere reduktionen i varmefor-•	
bruget gennem prissignaler fx skatter 
og afgifter.
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I indledningen rejste vi spørgsmålet om klima 
og vores adfærd og livsstil. Vi spurgte: ”kan 
vi tage et lille skridt ad gangen i den rigtige 
retning hen imod en forbedring? Sådan som vi 
plejer at agere?  Eller er vi nødt til at træffe 
beslutninger og foretage handlinger, som vil re-
volutionere vores måde at leve på? Handlinger 
som vil være grænseoverskridende i forhold til 
det vi plejer?”

Ved studierne af klimaets udvikling og den 
globale opvarmning er vi blevet bekræftet i, 
at de små og traditionelle skridt ikke rækker. 
Der skal mere til, hvis vi skal have bragt CO2-
udslippet til et fald med måske helt op til 80 % 
frem mod 2050. Og vi skal gå i gang så hurtigt 
som muligt, fordi det bliver rasende dyrt at 
vente. Men passer det nu?

Summary of Conclusions
“There is still time to avoid the worst impact of 
climate change if we take strong action now”.  
Dette citat kommer fra den britiske økonom 
Nicolas Stern og hans team. Så det er måske 
værd at samle op med lidt facts om Sterns vur-
deringer i detaljer. 

Konklusionerne fra Stern er sådan set gan-
ske enkle og ukomplicerede: ”Fordelene ved en 

stærk og tidlig aktion opvejer langt de økonomiske 
omkostninger ved ikke at handle”. Og videre i 
detaljer: ”ved at bruge de økonomiske modeller”, 
estimerer rapporten, at ”hvis ikke vi handler, 
så vil de overordnede omkostninger og risikoen 
ved klimaforandringerne svare til en ækvivalent 
omkostning på 5 % af bruttonational produktet 
hvert år, nu og for altid. Hvis en større række af 
risikofaktorer og virkninger tages i betragtning kan 
estimeringen af omkostningerne vokse til 20 % 
af bruttonationalproduktet eller mere” – og fort-
sættelsen følger:

”I modsætning hertil, vil omkostningerne ved at 
handle – og reducere drivhusgasudslippet for at 
undgå de værste følgevirkninger af klima foran-
dringen – være begrænset til 1 % af det globale 
bruttonationalprodukt hvert år.”’

Spørgsmålet er, om Sterns økonomiske vurde-
ring har gjort politisk indtryk – efter at den nu 
har været på gaden i et stykke tid?

Situationen er præget af, at det ikke er så nemt 
at finde de hurtige løsninger. Løsninger, som 
går et skridt videre i forhold til de bestræ-
belser, vi allerede har foretaget os – uden at 
CO2-udslippet er faldet. Vi vil her i de sidste 
kapitler se på, om der er nogle bud på revo-

Kapitel 7. 
FOLKELIG DELTAGELSE  
OG BYENS STRUKTUR

Rigsdagsbygningen i Berlin er blevet for-
vandlet fra en udbombet skal på græn-
sen mellem Øst- og Vesttyskland til en 
fascinerende og moderne regeringsbygning 
med udsigt over den genfødte hovedstad. I 
glastaget er der indbygget fotovoltaiske pa-
neler, der fremstiller elektricitet. Den tyske 
forbundsregerings progressive politik hjalp 
Tyskland med at begrænse sit udslip af 
drivhusgasser med 19,4 % mellem 1990 
og 2002.

Berliner-el



Nye ideer til 
byens rum
Det er muligt at reducere CO

2
 ved at tænke grønt. 

Grønne planter, buske og træer optager CO
2
. Det kan 

være grønt på tagene eller det kan være klatre- og 
hængeplanter til husmurene. 

Også i Paris bruges planter på bygninger og terras-
ser flittigt. Der er indrettet adskillige mødesteder med 
grønne planter på tagene. Dertil kommer, at parker er 
vigtige, og så skal der tænkes i træer med stort CO

2
-

optag. Dermed opfyldes både et behov for mødeste-
der og CO

2
-reducerende foranstaltninger.
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lutionerende løsninger. Men før vi gør det, vil 
vi dvæle lidt ved spørgsmålet om: Hvorfor det 
er så svært at tage de store skridt i den rigtige 
retning?

Strong Action Now?
Nu er det som nævnt ikke så nemt at revolutio-
nere vores måde at handle på, når vi bruger energi 
og sender CO2 ud i atmosfæren. Det er ikke let 
at ændre vores behov, livsstil og alt det vi har in-
vesteret i og tror på. Og så slet ikke i en takt der 
flytter afgørende på drivhuseffekt og klima. 

Det hænger sammen med den måde vi har ind-
rettet os på. I kapitel 6 nævnte vi, at det måske 
er nogenlunde overskueligt at gøre noget hver 
for sig – som tilsammen kan rykke - med lidt 
hjælp og støtte fra politisk hold. Det handler 
om, hvad vi kan gøre i det små med trafikken, 
husholdningernes forbrug og så opvarmningen 
– 3 lige store kategorier med ca. 2 tons CO2 
bidrag pr. indbygger om året for hver kategori 
– for lige at opsummere. Herudover er der 
yderligere de 6 tons drivhusgasser pr. person, 
som vi som enkeltindivider med vores daglige 
handlinger ikke har den store indflydelse på. 

Men begge kategorier – både den vi har di-
rekte indflydelse på i det daglige, og den vi kun 
har indirekte indflydelse på – hænger, som det 
fremgår af kapitel 6, sammen med strukturen i 
samfundet og dermed også strukturen i byen. 

Fokus på byen
Når vi sætter fokus på byen i det følgende, er 
det fordi 80 % af CO2-bidraget kommer fra 

aktiviteter i byen. Det gør det interessant at 
studere byens struktur lidt nærmere. Men 
byens struktur er en kompleks sag, som det 
også vil fremgå af det følgende.

Den globale ændring af klimaet konfronterer 
vores byer med massive udfordringer. Klimaet 
og den globale opvarmning udfordrer plan-
lægningen, styringen og brugen af vores byer. 
Vores byer har været den vigtigste drivkraft i 
den globale økonomi. Det ses måske tydeligst 
lige nu i Kina, som henter landbefolkningen 
ind til byen som billig arbejdskraft i takt med 
behovet. Men byerne er samtidigt den stør-
ste bidragsyder til global opvarmning. 

Byer overalt i verden står ansigt til ansigt 
med et fælles dilemma: Hvordan håndterer 
man bedst klimaudfordringen med en re-
duktion af CO2-bidraget samtidigt med at 
være konkurrencedygtig i en globaliseret 
økonomi? Spørgsmålet er stillet til et halvt 
hundrede fremtrædende eksperter i bypoli-
tik rundt i verden ud fra en betragtning om, 
at det kræver hurtig handling at sikre byer-
nes fremtid.

Det tætteste vi kommer på et kort sammen-
fatning af eksperternes svar er, ”at der skal ske 
en udvikling af bæredygtige byer”. Men hvad er 
så det for et begreb – bæredygtige byer – og 
hvad kræver det for at nå dertil? Ugebrevet 
Mandag Morgen, som har spurgt eksperterne, 
har sammen med Realdania og Miljøministe-
riet filosoferet lidt over dette spørgsmål, som 
beskrevet i det følgende. 

Hvad er en bæredygtig by?
I sin natur er byer miljøvenlige, fordi de kon-
centrerer befolkningen og reducerer den 
mængde energi, som er nødvendig til opvarm-
ning og transport af varer og mennesker. Men 
indtil nu er det ikke lykkedes for os at skabe 
miljøvenlige byer, måske fordi vi ikke har for-
mået at forstå kompleksiteten af den urbane 
udfordring, som vi står overfor – tænk bare på 
den eksplosive udvikling i biltrafikken.

Med udgangspunkt i Brundtland rapporten 
(jfr. kapitel 2) kan en bæredygtig by defineres 
som ”en by, som medvirker til at imødekomme 
nutidens behov uden at gøre det på bekostning af 
fremtidige generationers muligheder for at imøde-
komme deres behov”. 

Med eksempel i biltrafikken, som i vores vestli-
ge storbyer er en nødvendighed for de mange 
for at få dagligdagen til at hænge sammen, så er 
der store udfordringer i forhold til at omlægge 
trafikken. En omlægning har til formål at mind-
ske CO2-bidraget og at begrænse forbruget af 
benzin. Benzin er en lagerråvare, som fremti-
dige generationer vil kunne få glæde af.

Men den igangværende udvikling af byerne ig-
norerer tilsyneladende den kendsgerning, at vi 
har brug for byer som er bæredygtige. Det bæ-
redygtige handler dog ikke kun om fysisk infra-
struktur, men også om sociale og økonomiske 
forhold. Ændringen af klimaet er ikke bare et 
spørgsmål om miljø, men ligeså meget en sag 
om voksende fattigdom, stigende ulighed og 
mangel på uddannelse i verdens storbyer.

Det påpeger panelet af eksperter, som kom-
mer fra alle dele af verden og en bred række 
af discipliner. Alle er enige om at gøre byerne 
bæredygtige. Vi har brug for et radikalt eller 
revolutionerende skift i vores bevidsthed, nye 
strategier og sidst, men ikke mindst – nye sty-
ringsmodeller – for at understøtte udviklin-
gen og fostre en ny generation af lederskab 
i byen. 

Disse udsagn og observationer fra verdens 
eksperter i byudvikling er som nævnt samlet 
af ugebrevet Mandag Morgen. Det har ført til 
en række principper om fremtidig styring mod 
en bæredygtig udvikling, som nævnt i det føl-
gende. Principperne er bredt rettet til de nu-
værende og fremtidige byboere, akademikere, 
uddannede og ledere m.fl., alle med det formål 
at opmuntre og give styrke til udviklingen af 
bæredygtige byer.

Genopdag byen
Vi har brug for at genopdage byen og begynde 
at tænke på byen som løsningen til de globale 
udfordringer, vi står overfor. Vi har brug for et 
radikalt skift i bevidstheden. En by er meget 
mere end et sted, hvor vi optræder som for-
brugere. Byen skal være en selvbærende or-
ganisme – i samspil med naturen og de nære 
omgivelserne snarere end et fjendtligt mod-
stykke hertil.

Vi må lære at håndtere disse udfordringer, 
når vi lever og arbejder i byen, ved radikalt 
at ændre den måde vi forstår byen og dens 
indbyggere på. Vi må løbende ændre vores 

bevidsthed til at blive bæredygtige brugere af 
byen. Der er ikke rigtigt udviklet sproglige ord 
og begreber som fanger denne nye virkelighed. 
Ord som ”bæredygtige by-brugere”, ”storby indi-
anere” eller ”asfaltjunglens indianere” er mere 
eller mindre fantasifulde forsøg på at betegne 
den nye virkelighed.

Vi har brug for at vise, at byen kan fremelske 
bæredygtighed. Det må ske ved at opmuntre 
og støtte initiativer, som tænker fremad og 
som kan integreres i byen og de nære omgi-
velser. Først af alt må vi forstå, at vores byer 
er helheder og organiske systemer. Ændring 
af klimaet er ikke kun et spørgsmål om miljø, 
som kan løses med nye teknologier, men er 
også en udfordring for sundhed og omsorg, 
retfærdig fordeling af goder og adgang til ud-
dannelse. Hvis vi skal finde bæredygtige løs-
ninger på alle disse udfordringer, må vi tænke i 
helheder, og huske på de begrænsede økono-
miske, sociale og miljømæssige ressourcer vi 
har til rådighed.

Vi kan konkretisere det med et eksempel: ”Til-
bage til naturen”. Det må være en del af et hel-
hedssyn at erkende, at byen skal fungere i har-
moni med naturen i stedet for i modsætning 
til naturen. Byen må have et potentiale til at 
blive selvforsynende og energi-producerende 
i stedet for energi-forbrugende. For at reali-
sere et sådant potentiale må der udvikles et 
koncept med at bringe byen i harmoni med 
naturen, udvikle en bevidsthed om at reducere 
forbruget af ressourcer og at ændre forbrugs-
mønsteret. Harmoni med naturen handler 

Blød by – grønnere 
byer giver mindre CO

2
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også om at være bevidst om vigtighed af byens 
nære landlige omgivelser, at de kan forsyne 
byen med fødevarer og andre ressourcer, som 
er nødvendige, for at byen kan blive selvfor-
synende 

Et tilsvarende eksempel er at reducere CO2 
ved at tænke grønt. Grønne planter, buske og 
træer optager CO2. Det kan være grønt på 
tagene, det kan være klatre- og hængeplanter 
til husmurene. I Rom bruges hængeplanter på 
bygninger flittigt. Dertil kommer, at parker er 
vigtige, og så skal der tænkes i træer med stort 
CO2-optag. I London er der indrettet adskil-
lige mødesteder på tagene, hvor der ligeledes 
er beplantet. Dermed opfyldes både et behov 
for mødesteder og CO2-reducerende foran-
staltninger.

Definer værdierne på ny
En bæredygtig by er afhængig af holdninger og 
adfærd for hver eneste byboer og bruger af 
byen. Vi må opmuntre til en følelse af ansvar 
for bæredygtige værdier snarere end til ren 
forbrugerisme.

Den bæredygtige by er totalt afhængig af den 
adfærd, som byens brugere udviser. Det er 
gennem en ansvarlig menneskelig adfærd og 
interaktion, at en bæredygtig by bliver skabt. Vi 
må se i øjnene, at bæredygtighed og livskvali-
tet er lige så vigtigt for en bys globale konkur-
renceevne som økonomisk dynamik, og at de 
to er tæt forbundne.

Hvis byen er attraktiv at leve og bo i, vil den 

også være attraktiv for erhvervsliv, investorer 
og turister. Omvendt er det ikke attraktivt for 
en virksomhed og medarbejdere at slå sig ned 
i en by, hvor klimaet og miljøet er belastende 
for sundheden?

Involver hverdagens eksperter
Bæredygtige byer er byer, hvor folk er engage-
rede og deltager i aktiviteter. Vi må opmuntre 
til et brugerdrevet selvstyre. Ved nye partner-
skaber mellem byens daglige brugere må der 
opstå en fælles forståelse af den bæredygtige 
by og accept af bæredygtige initiativer, som vi 
har beskrevet i kapitel 2.

Byens brugere er de virkelige eksperter i 
byens liv og levned. De daglige erfaringer fra 
disse ”by-eksperter” er væsentlige, hvis vi skal 
opnå en bedre og dybere forståelse af, hvor-
dan byer virker. Ingen ved mere om behov 
for persontransport end buschaufføren. Den 
virkelige ekspert i aktiviteter på gadeplan er 
gadesælgeren eller gadeartisten.

At involvere byens brugere i bæredygtig plan-
lægning af byen er den vigtigste organisatori-
ske udfordring. Det kræver, som nævnt, et helt 
nyt perspektiv på, hvem den virkelige ekspert 
er. At skabe bedre adgang til offentlige hørin-
ger og at sikre at beslutningsprocesserne er 
mere transparente er vigtig for udvikling af 
bæredygtige byer. De er særligt vigtigt at iden-
tificere specifikke videns-partnere i forhold til 
den måde de bruger byen på.

Offentlige høringer kan risikere at blive over-

rendt af det sædvanlige 
korps af aktive, som i vir-
keligheden ikke repræ-
senterer flertallet med 
al dens mangfoldighed. 
Deltagelse skal stadigt in-
volvere disse aktive, men 
skal også nå ud til folk som 
normalt ikke deltager af egen 
drift. På den måde bliver den 
folkelige deltagelse et bidrag til 
demokratiet i bred forstand, når det 
sikres at de knappe ressourcer til folkelig 
inddragelse uddeles mere ligeligt. (se kapitel 2 
om aktivist-eksperter og hverdags-eksperter, 
Agger 2007).

Et engagement og en medvirken i de bære-
dygtige initiativer vil opmuntre og motivere til 
adfærd og handlinger i det daglige. Hvis vi skal 
reducere CO2-udledninger, skal vi have mere 
offentlig transport, og opmuntre og motiver 
folk til at skifte fra at bruge deres bil til at tage 
tog eller bus – eksemplerne på CO2-reduce-
rende handlinger er mangfoldige, som nævnt i 
de tidligere kapitler.

Vi har behov for at få byens brugere mere in-
volverede i deres by. Engagementet må styrkes 
gennem dialog og udveksling af viden, hjulpet 
af aktiviteter som styrker dialogen mellem 
folk i byen, som et netværk hvor byens bru-
gere deltager som dagligdagens eksperter. En 
buttom-up og brugerdrevet tilgang er krævet, 
hvis vi vil have maksimal involvering og langsig-
tet forpligtelse til en bæredygtig by.

Bryd siloerne ned
At skabe bæredygtige byer er en tværgåen-
de disciplin. Derfor må gamle administrative 
strukturer forlades til fordel for innovative 
samarbejder på tværs af sektorer. Ofte er 
der ikke en enkelt løsning på de påtræn-
gende udfordringer, men en cocktail af løs-
ninger. 

For at løse miljø udfordringerne må vi kigge 
på den trængte beboelse i bycentrene, som må 
styrkes for at reducere transport tid og CO2-
bidrag. Og når vi planlægger for en ny infra-
struktur, er det ikke kun et spørgsmål om ef-
fektivitet, men at sikre os at cykling og gang er 
lige så let som at køre. Derved giver vi byens 
brugere adgang til fysisk aktivitet og reducerer 
risikoen for kroniske sygdomme. 

Meget af dette er nyt for os. Vi må arbejde 
kreativt og arbejde sammen, dele viden for 

Involver hverdagens eksperter! Bæredygtige byer er byer, hvor folk 
er engagerede og deltager i aktiviteter – her ved 

planteaktion i Agenda 21 Østerbro. Byens brugere er de 
virkelige eksperter i byens liv og levned. De daglige 
erfaringer fra disse ”by-eksperter” er væsentlige.
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at identificere og implementere nye løsninger. 
Det kræver en række eksperter og praktiske 
folk fra mange discipliner. Bevidstheden om 
behovet for tværgående tænkning er vok-
sende, og vi er vidne til bevægelser, der ud-
fordrer den traditionelle by-administration. 
Der opstår en bred række af ”tænke tanke” 
og åbne høringer. Men der er brug for flere 
af den slags initiativer. En institutionel re-
form er nødvendig for at skabe bæredygtige 
byer. Der må skabes fleksible, projektbase-
rede enheder med direkte kontakt til de 
politiske beslutninger og med baggrund i 
arbejdsgrupper, som bringer forskellige folk 
med forskellig uddannelse sammen.

At skabe bæredygtige byer er også et spørgs-
mål om at tænke i helheder. I dag bygges der 
bæredygtige bygninger mange steder. Men 
sagt lidt udfordrende: Hvad godt er der ved 
at bygge et miljøvenligt hus, hvis det tager 
dig en time i bil at komme dertil fra arbejde? 
Det er altså ikke kun et spørgsmål om at 
nedbryde siloagtige organisationer, men 
også om at reorganisere måden at tænke 
på mod et fælles bæredygtigt tankesæt. Det 
kræver nok en række tværgående uddannel-
ser og videreuddannende kurser at tænke i 
tværgående discipliner og sektorer.

Opdel og forny beslutningerne 
Forandringer af miljøet respekterer ikke by-
ernes administrative grænser. Vertikal sam-
arbejde mellem lokale, nationale og interna-
tionale offentlige institutioner er afgørende 
for planlægning af en bæredygtig by.

Forurening og særligt CO2-udslip respekte-
rer heller ikke geografiske grænser. Alt hvad 
der finder sted i en by, land eller region vil 
uundgåeligt påvirke dets umiddelbare omgi-
velser – og ofte en stor del af det hele konti-
nent. Konsekvenser er, at resultatet af byens 
beslutninger om at være bæredygtig afhænger 
af, at det støttes af de omgivende regioner. 
De omgivende regioner må også reducerer 
forureningen og opmuntre til genbrug. De 
omgivende samfund må også opmuntres til at 
gøre noget for fødevareforsyningen og andre 
ressourcer, som byen har brug for at under-
støtte langtidseffekten af en indsats. 

Det kræver nok en fornyelse af beslutnings-
processen, som sikrer, at institutioner og 
administrative enheder er omhyggeligt ko-
ordinerede, og at koordinationen dækker 
større geografiske områder. Der må sikres 
en bedre kommunikation mellem centrale 
og lokale politiske organer for at få bære-
dygtighed på dagsordenen. Og så må koor-
dineringen omfatte partnere fra erhvervsliv, 
investorer og organisationer med en fælles 
planlægning og formulering af strategier. En 
delt strategi er også nødvendig, og kan være 
operationel i en akut situation. 

At byer kan konkurrere vil mere og mere 
afhænge af deres organisatoriske kapacitet 
og evnen til at håndterer konfliktfyldte inte-
resser. Alle større byer må bygge på stor-
slåede visioner og strategier, som også tager 
de lokale områders behov i betragtning og 
dækker folks behov i almindelighed. 

Re-design byens planlægning og udvikling
Planlægning af byens udvikling skal være ret-
tet mod folk i byen og ikke mod design for 
designets egen skyld. En by er en konstant ud-
viklende organisme og planlægning af en bys 
udvikling må have et bredere perspektiv end 
design af individuelle bygninger. Bæredygtigt 
design er fundamentalt set “grøn”, men der 
skal også opmuntres og motiveres til bære-
dygtig adfærd. 

Det er derfor vigtigt at reformulere mål og 
roller for designere og arkitekter. Der må 
motiveres til at tage bæredygtig livsstil med 
i design af bygninger og landskaber. Hvis nye 
boligblokke er bygget med en underjordisk 
parkering i stedet for nær adgang til station 
eller bus stoppested, hvorfor skulle beboerne 
så droppe bilen til arbejde? Det rejser spørgs-
målet om, at kunne tilbyde en bæredygtig ud-
dannelse på arkitektskolerne eller Danmarks 
Tekniske Universitet.

Der er brug for et bredt netværk af discipliner 
i planlægningen, med indblik i det sociale liv, 
miljø og økonomiske konsekvenser. Det kan 
give plads for folk med lidt mindre indtægter, 
jfr. diskussionen i København om boliger, der 
kan betales af mindre indkomster. Der er brug 
for design og arkitektur som bygger på folkeli-
ge værdier – det er folk, som skaber liv og bæ-
redygtighed i byen og ikke kun bygningerne. 

Fremme af et fælles ansvar
Bæredygtige byer og succesfyldt erhvervsliv er 
afhængige af hinanden. Virksomheder skal op-

Der skal være væksthuse og vinterhaver, brug af sol-
celler og i det hele taget tænkes bæredygtigt, klima-
neutralt og grønt i den nye Carlsberg-by i København. 
Her får cyklisterne et eldorado, og den kollektive trafik 
skal tilgodeses både ved at prioritere busruter gennem 
området og ved at skabe let adgang til den kommende 
metro-station.

Planerne for den nye Carlsberg-by på Vesterbro viser 
slående lighed med den klimavenlige landsby i Torup 
udenfor København som vist på side 27. Den kommer 
bare til at se helt anderledes ud med sine 11 smalle 
højhuse på 27-30 etager, alle bæredygtige og CO

2
-neu-

trale. Carlsberg-byens areal er næsten tre gange større 
end Dyssekildes, men kommer til at rumme 2-3.000 
boliger mod Dyssekildes 60 boliger. 

Hvor mange af beboerne i Torup er personligt dybt in-
volveret i udformningen af deres eget hus bliver det 

i Carlsberg-byen en udfordring at engagere beboerne. 
Det er vigtigt at deltage i processen og tankegangen 
bag bæredygtigt byggeri. I en stærkt isoleret bolig kan 
du ikke stå og sludre med postbuddet en halv time for 
åben dør. Så er hele ugens energiregnskab væltet. 

Men også andre steder er beboernes deltagelse vig-
tig. Det er i Nordhavn, i Valby og i Ørestaden, hvor 
kranerne vil svinge rundt i de kommende år. Det 
er her, København de næste 10-15 år skal skaffe 
plads til op mod 45.000 nye københavnere, og sam-
tidig skabe bedre forhold for dem, der allerede bor 
i byen.

Og det skyldes ikke mindst, at København gerne vil 
vise sig frem for de tusinder af deltagere i det kom-
mende klimatopmøde. Planerne om den bæredygtige 
by skal være klar til topmødet ud fra sloganet: Sådan 
kombinerer København vækst med bæredygtighed.

Nye klima-neutrale bydele 
fx Carlsberg-byen?

Og når vi planlægger for en ny 
infrastruktur er det ikke kun et 
spørgsmål om effektivitet, men at sikre 
os at cykling og gang er lige så let som 
at køre i bil og måske endnu mere  
attraktivt. Derved giver vi byens brugere 
adgang til fysisk aktivitet og reducerer 
risikoen for kroniske sygdomme.



Et af de nyeste eksempler på byggeri med kvalitet 
er Tietgen kollegiet i den nye Ørestad i Københavns 
kommune. Næsten 400 studerende bor på Tietgen-
kollegiet, der blev indviet den 3. maj 2007 med nyska-
bende og arkitektonisk flotte studieboliger. 

Kommunens ambition er at bygge flere nye, spæn-
dende og bæredygtige bydele. Det er fx ideen at gøre 
den nye bydel i Københavns Nordhavn til en mønster-
bydel. En ny bydel kan her skabes helt fra grunden. 
Den mulighed skal udnyttes, bl.a. ved at sikre, at der 
i Nordhavn anvendes det ypperste inden for klima-
rigtigt byggeteknik. Der skal som ved Carlsberg byen 
tages udstrakt hensyn til gående og cyklende trafik, 
og biler skal være en undtagelse. Boliger af forskellige 
størrelse og slags skal blandes med erhverv og handel. 
Der skal være billigboliger helt nede ved vandet, og 
bydelen skal være økologisk og bæredygtig. 

Også dette skyldes, at København gerne vil vise sig 
frem for de tusinder deltagere i klimatopmødet.. 
Planerne om den bæredygtige by skal være klar til 
topmødet.

Flere nye 
klima-neutrale 
bydele?
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fatte som interessenter og skal inviteres til at 
deltage i byens planlægning og udvikling for at 
sikre ansvaret for byens bæredygtighed.

En stor del af byens bygninger ejes af er-
hvervslivet, som dermed er ansvarlig for et 
relativt stort CO2-bidrag fra opvarmning og 
elforbrug. Både industrielle aktiviteter, kon-
torer og butikker i den private sektor har et 
betydeligt ansvar, som bedre varetages med 
en egen indsats og et bredt samarbejde i ste-
det for regler og kontrol. Et samarbejde må 
være synligt og forståeligt og baseret på en 
ny forståelse af betydningen af, at byen også 
samlet set har en bundlinie, som helst skal 
være positiv og bæredygtig også på det lange 
sigt.

Erhvervslivet har også en egeninteresse i et 
ansvar for byens bæredygtighed. Det udtryk-
kes ofte ved en CSR (Corporate Social Re-
sponsibility) indsats fra virksomheden selv 
og i et samarbejde med byen om gode for-
hold for de ansatte. Det gælder også udenfor 
virksomheden med attraktive boliger, grønne 
områder, acceptabel infrastruktur også for 
de svage trafikanter og gode sociale, rekrea-
tive og uddannelsesmæssige ordninger. Hvis 
de offentlige og private interesser lykkes at 
forenes i en helhed, er der skabt en situation, 
som er til gavn for alle og for byens konkur-
renceevne og attraktion.

Et fælles globalt projekt
Ændring af klimaet er en global udfordring. 
Globalt samarbejde om udvikling af miljø tek-

nologier er vigtig, og en fælles global indsats 
for at løse de massive problemer om udvik-
ling af verdens byer, er krævet.

Beslutninger, som træffes i en storby, om 
brug af ressourcer, boliger og infrastruktur 
berører et større område, og har måske 
også en social, økonomisk og miljømæssig ef-
fekt på resten af verden. Antallet af netværk 
mellem interesser i byerne og de tilhørende 
internationale initiativer ser ud til at vokse. 
Det er dog ikke nok, at disse kun er baseret 
på udveksling af viden og ikke på konkrete 
handlinger, som forpligter deltagerne til at 
gennemføre løsninger i den globale skala i 
globale partnerskaber. 

Byer som vil stå stærkt i konkurrencen, vil 
være de byer, som er i stand til at samarbejde 
og koordinere aktioner med andre byer i glo-
bale partnerskaber. Det beror bl.a. på, at de 
innovative og globale løsninger byerne skal 
satse på kan være kostbare i udviklingsfasen, 
hvor udgifter kan spares ved fælles indsats. 
Det kan også være af stor værdi, bl.a. for mar-
kedsføring af byernes ansvarlighed og dyna-
mik, at formidle uddannelse, viden, assistance 
og demokratiske løsninger med byer fra den 
fattigere del af verden for at opnå bæredyg-
tige løsninger. 

Åben for kaos, kriser og forandringer
En bæredygtig by må være klar til uventede 
forandringer. Evnen til at gøre noget ved 
både den nuværende og fremtidige klima for-
andring er afgørende. Fleksibel styring og et 

innovativt sindelag i forhold til at overkomme 
kriser er vigtig. 

Pludselige skift i verdensøkonomien eller 
nye naturlige fænomener kan forekomme til 
hver en tid. Vi har brug for at kunne hånd-
terer disse skift øjeblikkeligt. For at kunne 
klare dette skal der både lægges langsigtede 
strategier og være en kortsigtet fleksibilitet 
og tilpasningsevne. Det vil naturligvis være 
umuligt fuldstændigt at sikre vores byer 
mod enhver pludselig forandring. Men vi kan 
sikre os, at vi har de redskaber parat, og at 
vi i tankerne er forberedt på sådanne udfor-
dringer og klar til at gøre det nødvendige 
job.

Bæredygtige strategier skal være fleksible 
for at kunne håndtere de skiftende behov og 
krav fra byens brugere, så vel som uforudsi-
gelig udvikling i verden som helhed. Et åbent 
sind overfor forandringer skal gøre plads til 
eksperimenter og frem for alt til ”buttom-
up” initiativer. Der skal være rum for støtte 
og pleje af innovative ideer, som ofte er et 
resultat af sådanne processer.

Dilemmaet i en bæredygtig planlægning er 
balancen mellem den korte og langsigtede 
planlægning og så samtidig muligheden for at 
være fleksible overfor hurtige skift i priorite-
ringen uden at miste det lange perspektiv. 

Vi må nok leve med at vores byer ikke er 
klima-beskyttede og i stedet kanalisere res-
sourcer ind i at gøre byerne klima-tilpas-

ningsdygtige. Nogen konsekvenser af de kli-
matiske ændringer, så som hævet vandstand 
og temperaturer, er uundgåelige.

Men vi har nu også en mulighed for at ven-
de den globale risikosituation til en situation 
med nye muligheder. Store begivenheder som 
verdensudstillinger eller olympiske lege har 
sommetider været drivkraften for radikale ud-
viklinger i et land eller en region. Det samme 
kan hænde at være tilfældet med COP 15 
klima-topmødet i København. På samme måde 
kan fysiske kriser skabe nye muligheder ved 
at udfordre eksisterende strukturer og tillade 
innovativ tænkning. 

Opfordring til engagement hos byens ledere
Der vil blive stillet store forventninger til by-
ens ledere. De må være i stand til at håndte-
rer den komplekse sammenhæng mellem nye 
institutioner og partnerskaber. Et blanding af 
forretningssans, politisk lederskab og kreativi-
tet kræves af den nuværende og kommende 
generation af byens styre. 

Der kræves også politisk valgte beslutnings-
tagere, som er i stand til at sætte bæredygtig-
hed på toppen af byens dagsorden. Det er en 
opgave, som konfronterer byens lederskab og 
nøglepersoner med store udfordringer.

Der kræves først og fremmest et engagement 
og oprigtige følelser for byen. Det er en driv-
kraft, når det lange perspektiv på byens bæ-
redygtige udvikling skal fastholdes også i de 
korte beslutninger. Der skal tænkes i helheder 

med forståelse for hvor mange interesser og 
komplekse sammenhænge som folder sig ud. 
Kreative og visionære tanker må være sty-
rende. Byens ledelse må være opmærksom 
på, at de påtrængende udfordringer ikke nød-
vendigvis kan løses via traditionelle admini-
strativ praksis, men at løsninger er afhængig 
af evne til at tænke og handle kreativt. Der 
må tages særlige midler i brug som ”tænke 
tanke” og andre vidensbaserede konstruktio-
ner, som kan bibringe inspiration og nye ideer, 
som sætter byens ledere i stand til at udfylde 
rollen som pionerer og frontløbere i byens 
udvikling.

Skønt det kunne være ønskeligt, er det ikke 
altid muligt at imødekomme hver enkelt af 
byboernes interesser. Nogle upopulære be-
slutninger, som fx trængselsafgifter på biler 
eller afgifter på affald, kan være nødvendige 
for at reducere CO2-bidraget. Der skal mod 
og gennemslagskraft til for at prioritere så-
danne langsigtede offentlige interesser. Men 
der skal selvfølgeligt også lyttes. Lederne må 
være fuldt indstillet på folkelig deltagelse og 
en åben beslutningsproces og oven i købet 
selv skabe rammerne for at støtte en sådan 
proces.

Det er næsten urealistisk at forestille sig, at 
alle de ideelle betragtninger som nævnt oven-
for vil kunne imødekommes. Det kan derfor 
blive en periode med forsøg og debat, som 
kan indebære dilemmaer og lejlighedsvise til-
bageslag med mere eller mindre vellykkede 
eksperimenter. 

Foto:Arealudviklingsselskabet/Lene Skytthe

Solceller på Jytte Abildsstrøms 
Økologiske Inspirationshus,

Allégade 7-9 på Frederiksberg  
– et spændende sted at besøge
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Hvorfor bruge begrebet ”Klima-revolution”?
Det er med lidt betænkelighed, at vi bruger så 
store ord som ”klima-revolution”.  Set historisk 
drages paralleller til begreber som ”landbrugs-
revolutionen” og ”den industrielle revolution”, 
– de to måske største og mest grundlæggende 
økonomiske omvæltninger i menneskehedens 
historie. Der kunne også være brugt vendinger 
som ”klimaet og den økologiske revolution”.

Landbrugs-revolutionen rækker langt tilbage 
i menneskehedens historie, da vi populært 
sagt gik fra at være samlere og jægere til at 
dyrke jorden. Den industrielle revolution er i 
den sammenligning af nyere dato og tog rig-
tigt fart som bekendt med bl.a. dampmaskine 
og samlebånd. Trods omkring 200 år med en 
samfundsomvæltning uden sidestykke i styrke 
og omfang, er overgangen fra landbrugs- til 
industrikultur dog endnu ikke fuldført på ver-
densplan. 

Kernen i den industrielle revolution er af tek-
nologisk art. Den består i, at man over en 
bred front udnytter naturgrundlaget og an-
dre produktionsfaktorer på nye måder med 
store produktivitetsstigninger som resultat. 
En del af det arbejde som tidligere foregik 
med håndkraft bliver overtaget af maskiner, 
som får tilført let tilgængelig energi i store 
mængder med de fossile brændsler som olie 
og kul. 

Før den industrielle revolution er nået ud i alle 
afkroge af verden har den industrielle revolu-
tion skabt en række udfordringer, som stiller 

alvorlige spørgsmålstegn ved, om den kan fort-
sætte uden store og afgørende omlægninger 
med økologisk sigte. Det er disse nødvendige 
og indgribende omlægninger, som ser ud til at 
skulle ske i en hurtig takt, og som derfor ret-
færdiggør brugen af begrebet ”klima-revolution” 
i denne sammenhæng. 

Selv om vi står overfor omsiggribende omlæg-
ninger, har vi i de tidligere kapitler forsøgt at 
vise, at denne udvikling allerede er godt i gang, 
og at den giver anledning til optimisme ved at 
indebære en række positive synergieffekter:

Igangsætning af •	 ”Det globale projekt” med 
mulighed for en global samling om at løse 
en opgave med stabilisering af klimaet
genoplivelse af en række værdier, som har •	
rødder i den franske revolution, med fo-
kus på menneskerettigheder og værdier 
som frihed, lighed og broderskab. Det 
kan lyde lidt højtravende, men afspejler 
moderne værdier som folkelig deltagelse, 
fantasi, nytænkning,  solidaritet eller lig-
nende
stimulering til en række revolutione-•	
rende indsatser på politisk niveau og fra 
virksomhederne alle med en folkelig del-
tagelse, som styrker demokratiet
inspiration til den økologiske tænkning •	
og handling som bringer kloden tilbage 
til en balance med natur- og ressource-
grundlaget.

8.1 Det globale projekt
Det globale projekt har udgangspunkt i den 
fysiske virkelighed, at vi er fælles om at dele 
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Denne nedsænkede del af Hollywoods motorvej skæ-
rer lige gennem hjertet af det centrale Los Angeles, og 
her opstår der tit trafikpropper. Der er blevet indført 
en ordning, der tillader biler med flere passagerer såvel 
som specialbyggede biler med lavt CO

2
 udslip at køre 

i en speciel vognbane, hvor trafikken flyder frit. Statens 
lovgivere har også vedtaget en lovgivning, der skal re-

ducere udslip af drivhusgasser fra nye motorkøretøjer 
fra 2009. Disse bestemmelser forventes at begrænse 
udslip af drivhusgasser fra nye biler med 30 % i 2016. 
(I december 2007 er der fremlagt forslag om bestem-
melser, som skal gælde for hele USA med det formål 
at opnå en harmonisering til gavn for produktionen 
af biler).

Los Angeles

Mange af de idéer, som i store dele af verden i 
dag regnes for vigtige og uomgængelige, 
trækker deres kølvandsstriber tilbage til Den 
Franske Revolution. Forestillinger om frihed, 
lighed og broderskab blev formuleret i den 
turbulente periode i slutningen af det 18´de 
århundrede. Revolutionens idé om den folkelige 
deltagelse og selvbestemmelse har sat sit præg 
på verdenshistorien helt op til vore dage.
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den atmosfære, der omgiver jordkloden. En 
voldsom udledning af CO2 et sted på kloden 
forplanter sig atmosfæren rundt og giver 
anledning til en drivhuseffekt og global op-
varmning, som rammer os alle i større og 
mindre omfang.

Den globale opvarmning gør os samtidigt 
opmærksom på verdens ulighed. Opvarm-
ningen, som i sær skyldes de områder på 
kloden, hvor industrialiseringen er gennem-
ført til fuldkommenhed, rammer især de an-
dre områder på kloden, som ikke har haft 
del i industrialiseringens goder, og som må-
ske først nu står overfor muligheden for at 
kunne bruge løs af de fossile brændsler.

Det lægger et særligt ansvar på de rigeste 
dele af kloden med at skabe projekter, som 

på en gang bringer energiforbruget i en na-
turlig balance i de vestlige lande og på den 
anden side giver de fattigste dele af kloden 
en hjælpende hånd. Det er en hjælp med at 
gå en anden vej i udviklingen og gå direkte til 
de bæredygtige løsninger, som skaber disse 
landes udvikling.

Et af de redskaber, som er udviklet til dette 
brug, er det såkaldte kvotesystem, hvor de 
rige lande får pålagt at investere i CO2-be-
grænsning. Hvis denne CO2-begrænsning er 
mere effektiv i et af udviklingslandene, vil 
det være mere rentabelt for de velhavende 
lande at investere i løsninger disse steder. 
Det kan i bedste fald, hvis metoden lykkes, 
skabe forudsætninger for en kombination af 
et hjælpeprogram og en sikring af en bære-
dygtig industriudvikling til direkte gavn for 

disse lande og indirekte til gavn for industri-
landene. 

Et andet redskab er de jævnlige klimatopmø-
der i FN regi. På disse møder indgår landene 
forpligtende aftaler med globalt sigte og med 
mulighed for, at ressourcerne fordeles soli-
darisk over kloden. Det er derfor særdeles 
vigtigt, og en stor opgave for det kommende 
møde i København, at leve op til de forvent-
ninger, som hele verden stiller til den aftale i 
2009, som skal afløse Kyoto aftalen. 

En ny aftale vil være et spændende skridt, som 
kan inspirere og begejstre til realisering af det 
globale klimaprojekt. Det kræver en betyde-
lig grad af troen på muligheden for at udvikle 
en global økonomi med energieffektive anlæg 
baseret på vedvarende energi, som giver eks-

pansive forretningsmæssige muligheder for de 
nødvendige processer og produkter. 

Men det er ikke nok. Det kræver også en ud-
vikling af det globale værdigrundlag mod et 
globalt medborgerskab. Det er et nyt begreb, 
som er brugt i Europarådet, og som rummer 
miljø-dimensionen.

8.2 De revolutionære værdier
Mange af de idéer, som i store dele af verden i 
dag regnes for vigtige og uomgængelige, træk-
ker deres kølvandsstriber tilbage til Den Fran-
ske Revolution. Forestillinger om frihed, lighed 
og broderskab blev formuleret i den turbulen-
te periode i slutningen af det 18. århundrede. 
Revolutionens idé om den folkelige deltagelse 
og selvbestemmelse har sat sit præg på ver-
denshistorien helt op til vore dage.

Men hvilke rødder har ordet ’revolution’? 
Ordet stammer oprindeligt fra latin, men er 
senere indoptaget i det franske og det dan-
ske sprog. I forskellige kilder defineres ordet 
’revolution’  i en let forkortet udgave som en 
”voldsom forandring i natur, i åndsliv eller i sam-
fundsliv”. Forandringen sker ofte på grundlag af 
et folkeligt initiativ, der bygger på værdier som 
frihed, lighed og broderskab.

Frihed er nævnt som den førte parameter. 
Friheden til et folkeligt initiativ giver mulighed 
for et initiativ med en bredde, som efter vores 
opfattelse er vigtig for en ansvarlig indsats til 
gavn for klimaet. Det er en frihed, som den nye 
folkebevægelse, klimabevægelsen er et eksem-

pel på. Netop en indsats til gavn for klimaet 
er afhængig af, at der er plads til de såkaldte 
”buttom-up” initiativer fra enkeltpersoner el-
ler personlige og faglige netværk. 

Vi er som enkeltpersoner, familier eller net-
værk ved vores energiforbrug i hjemmet, 
transport og vareforbrug ansvarlig for halv-
delen af drivhuseffekten. Derfor er det netop 
nødvendigt med et folkeligt engagement som 
bygger på initiativ og ansvar. Der må så også 
være et fælles eller kollektivt engagement, som 
giver grobund for politiske initiativer med de 
normer og regler, som vi er nødt til at fastlæg-
ge også på Europæisk plan. En kombination af 
pisk og gulerod skal der vist til, især med sigte 
på at holde fast i solidariteten hos de mere 
velhavende enkeltpersoner eller lande, som vil 
kunne købe sig fri af en forpligtelse overfor 
klimaet.

Lighed er således den anden parameter i vær-
digrundlaget. Det er vigtigt for en indsats for 
klimaet, at der søges en global lighed i forbrug 
af energi ressourcer. Den globale lighed skal 
også give mulighed for at skabe sig en tilværel-
se, som ikke ødelægges af klimakatastrofer, der 
skyldes andre egne på kloden. Det kan være 
egne, som er gunstigt stillet, og som bruger 
løs af ressourcerne uden tanke på konsekven-
serne for de fattige dele af kloden.

Derfor er det tredje værdiparameter vigtigt; at 
vi føler et broderskab, solidaritet eller globalt 
medborgerskab med de fjerne dele af verden, 
som bliver ramt af de klimatiske forandringer. 

SOLENS STRÅLER
TRÆNGER GENNEM
DRIVHUSGASSERNE��������������

INFRARØD VARMESTRÅLING
TILBAGEKASTES TIL JORDEN����������������������

SOLEN���� �

Skal den 
3. Verden 
gentage vores 
industrielle 
revolution ?
Der er brug for hjælp til den tredje verdens lande til at 
gå direkte til de bæredygtige løsninger. Det skal være 
løsninger, som skaber disse landes udvikling. Det læg-
ger et særligt ansvar på de rigeste dele af kloden. De 
rige lande skal tage ansvaret for projekter, som på en 
gang bringer energiforbruget i en naturlig balance i de 
vestlige lande og på den anden side giver de fattigste 
dele af kloden en hjælpende hånd.
 
Verdens ulighed bliver synlig som en konsekvens af 
den globale opvarmning. Opvarmningen skyldes især 
de områder på kloden, hvor industrialiseringen er gen-
nemført til fuldkommenhed. Men konsekvenserne af 
industrialiseringen rammer især de andre områder på 
kloden, som ikke har haft del i industrialiseringens go-
der. Disse områder står måske først nu overfor mulig-
heden for at kunne bruge løs af de fossile brændsler.



Nobels Fredspris 2007
Den norske Nobelkomite har bestemt, at Nobels Freds-
pris for 2007 skal deles i to lige store dele. Den er delt 
mellem Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) og Albert Arnold (Al) Gore jr. med følgende be-
grundelse:
”For deres indsats for at skabe og sprede kundskaber 
om menneskeskabte klimaændringer og for at lægge 
grundlaget for de tiltag, som kræves for at modvirke 
disse ændringer”.

Nobels Fredspris 2007 blev overrakt til Al Gore og 
formanden for FN’s klimapanel IPCC, Dr. Pachauri fra 
Indien. Indien har samtidigt en af nøglerollerne frem 
mod klimakonferencen i København i december 2009 
(COP15). Hvis en bindende, international aftale skal 
have en global effekt, kræver det, at de store udvik-
lingslande som Indien og Kina er klar til at bidrage 
med en indsats til gavn for klimaet og den globale 
opvarmning.
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Også de nære områder bliver mere og mere 
truet og har brug for en hjælpende hånd. Det 
kan meget vel på sigt blive en hjælp til os selv i 
de mere velstående dele af verden.

8.3 Indsatser med folkelig deltagelse
Hele teksten igennem er der argumenteret 
for betydningen af folkelig deltagelse. Da halv-
delen af drivhuseffekten er direkte afhængige 
af hver eneste persons livsstil, er det af stor 
betydning, at vi handler i overensstemmelse 
med de gode råd om en klimavenlig livsstil, 
som vi tidligere har givet et bud på i hæftet 
”Klima og Livsstil”.  Det handler om, hvordan vi 
agerer med energiforbruget i husholdningen, 
med vores transport og forbrug af varer. Den 
folkelige deltagelse skal mobiliseres med al 
den mulige entusiasme, som en forståelse for 
den globale opvarmning kan afføde.

Det er også af betydning, at hver enkelt er med 
til at skabe en politisk stemning, så statsmag-
ten og de offentlige instanser på alle niveauer 
med følelse af legitimitet kan kigge på de stør-
re strukturer sammen med virksomhederne. 
En bag-udskuende proces skal vendes til en 
proaktiv fremdrift med udpegning af gode 
forretningsområder og en ny og spændende 
struktur på primært byens drift og funktion.

Virksomhederne må sikres en folkelig opbak-
ning til at fungere med et lavt energiforbrug og 
producere til de nye procesområder indenfor 
energistyring, energibesparelser og vedvaren-
de energi, som også kan være med til at skabe 
en konkurrencefordel.

Alt i alt kan vi imødese omvæltninger af re-
volutionerende karakter, hvis udviklingen i 
den globale opvarmning og ændringerne af 
klimaet fortsætter. Det kan betyde politisk 
handling, hvor det er nødvendigt at gribe til 
hårdere midler. Det kan få indflydelse på det, 
vi populært har kaldt forbrugsfesten, og en 
mærkbar indflydelse på vores måder at trans-
portere os på. Sådanne initiativer kan næppe 
foregå stille og roligt uden, at der gennem 
kampagner er skabt en folkelig forståelse og 
opbakning.
 
8.4 Den økologiske balance
At skabe en klode i økologisk balance, eller 
en bæredygtig klode, er et mål, som udviklin-
gen af klimaet har sat øverst på den politiske 
dagsorden over hele verden. Men der er lang 
vej igen og risikoen for, at det på globalt plan 
kan gå den forkerte vej, er den mest sandsyn-
lig på det korte sigt. Det skal dog ikke få os til 
at tabe det langsigtede perspektiv af sigte. De 
langsigtede løsninger er afhængige af handlin-
ger her og nu. Det er billigere at handle nu 
end at vente. Det gælder for udviklingen af 
både energiløsninger og forbrug af råvarer.

Hvor der fra langt tilbage blev brugt ener-
gi ved direkte brug af muskelkraft fra dyr 
og mennesker og varmeenergi fra planter, 
er disse erstattet af livløs, fossil energi fra 
enorme, tidligere ubrugte kilder. Inspireret 
af disse fortidige løsninger må vi kigge frem 
på en ny vej til at generobre den naturlige 
balance, som i årtusinder har været gældende 
på kloden. Det har vi gode muligheder for 

både med den vedvarende energi og med den 
mikro-teknologiske udvikling. 

Den vedvarende energi har været under ud-
vikling i en moderne teknologisk version siden 
begyndelsen af 1970érne. I Danmark var det i 
høj grad stimuleret af kampagnen mod atom-
kraft og forsøget på at udvikle alternativer. 
Atomforsøgsstationen Risø lagde jord til For-
søgsstationen for mindre vindmøller, som gav 
Danmark et globalt forspring som kan mærkes 
på eksporten den dag i dag.

Vi er også vidne til en udvikling med bredt 
funderet computerstyring og optimering af 
processer. Det er en teknologi, som er givet 
i hånden på hver enkelt af os med mikrochips 
og PCére. Det imponerende ved udviklingen 
er, at magten til at bruge disse løsninger er 
bredt og folkeligt funderet. Det falder i god 
tråd med, at det er beslutninger hos os som 
enkeltindivider med vores livsstil, som er afgø-
rende for den klimatiske udvikling. 

Når nye råvarer tages i brug i stort målestok 
erstattes organiske stoffer ofte med mineral-
ske, og der opfindes nye materialer i en takt, 
som gør ekstern kontrol og regulering van-
skelig. Det sætter spørgsmålstegn ved, om der 
ikke skulle sættes mere ind på en selvkontrol 
efter klimatiske og økologiske værdikriterier.

Men den politiske proces er umiddelbart an-
skuet ikke fulgt med den teknologiske udvik-
ling. Vi kan være fristet til at spørge os selv, 
hvorfor indlysende og let forståelige politiske 

beslutninger ikke er truffet for længst. Det 
kan være eksempler som at forbyde salg el-
ler blot en regulering af brugen af glødepærer 
til almindelig belysning eller stærkt energifor-
brugende køleskabe, – evt. blot i de offentlige 
forvaltninger – for blot at tage to enkle ek-
sempler. Eller det kan være bæredygtige eller 
økologiske løsninger i byggeriet (Kirsten Gram 
Hansen, 2007).

Selv om det er banale eksempler, kan det un-
dre, at sådanne beslutninger ikke er truffet for 
længst, når man betænker, hvilke klimatiske 
udfordringer, vi står overfor. Eller hvad med de 
stadigt flere terrængående firehjulstrækkere 
med gigant energiforbrug, som kører rundt 
i de indre byområder. Der er stimevis af ek-
sempler på reguleringer, som ville bringe os på 
rette vej, hvor vi kan undgå ændringerne af kli-
maet, uden at det vil påvirke vores livskvalitet 
andet end på det overfladiske plan. 

Formanden for FN’s klimapanel IPCC, Dr. Pachauri fra Indien.

At skabe en klode i økologisk balance, eller en bæredygtig 
klode, er et mål, som bør stå øverst på den politiske 
dagsorden over hele verden



NÅR DU VÆLGER TRANSPORT,  
SKAL DU TÆNKE PÅ KLIMAET
Gå, benyt cyklen eller brug den offentlige trans-
port. Vælg tog, bus eller cykel frem for at tage 
bilen til arbejde eller til møder. Erstat de korte 
ture i bilen med en cykeltur eller udnyt situa-
tionen til at gå en rask tur. Du bliver sundere og 
får stort set den anbefalede motion. Er du nødt 
til at købe en bil så køb en miljøvenlig bil og 
kør benzinøkonomisk. Du skal køre i en afslap-
pet stil uden hårde opbremsninger og hurtige 
accelerationer og afstemme farten til hastig-
hedsgrænserne. Privatbilister der sælger bilen 
og bliver medlemmer af en delebilsordning, vil 
automatisk reducere deres kørselsforbrug. Kør 
flere i bilen om muligt. Skal du rigtig langt, kan 
du være nødt til at flyve. Er det muligt så tag 
toget.

DU SKAL GENBRUGE, ALT HVAD DU KAN
Aflever aviser, pap, papir, tøj, flasker, glas, øl og 
sodavandsdåser til genbrug. Minimer affalds-
mængderne. Køb brugte ting på loppemarked. 
Hver dag året rundt skaber hver dansker ca. 
7 kg affald. Meget af affaldet kan genanvendes, 
og så sparer vi den energi, som ellers skulle 
have været brugt på at nedbryde produkterne 
og producere nye. Det tager ca. 80 % mindre 
energi at fremstille genbrugspapir og derved 
bevares masser af skove rundt i verden. Du kan 
også plante et træ.

NÅR DU BRUGER LYS,  
SKAL DU SPARE PÅ ENERGIEN 
Udnyt dagslyset i møblering og indretning. Vælg 
lys med omhu. Hvis alle familier skiftede pæ-
rerne ud til energisparepærer, vil meget være 
nået. En energispare-pære bruger meget min-
dre energi end en almindelig pære. Brug energi-
sparepærer i alle rum. Husk så altid at slukke 
for lyset i rum du ikke opholder dig i. Spar på 
de mange juletræskæder og brug levende lys 
for hyggens skyld. Det vil være et godt bidrag til 
at nå et tons om året for en familie.

DU SKAL GØRE MILJØRIGTIGE INDKØB
Køb økologiske varer efter sæsonen. Når du 
køber frugt og grønsager efter årstiden, for-
mindskes energiforbruget. Det kræver ikke 
nær så meget energi at dyrke grønsager på fri-
land som at dyrke dem i et drivhus. Køb lokalt 
dyrkede varer så lange transporter og unødig 
konservering undgås. Køb frugt, grønsager og 
kornprodukter i stedet for kød. Så nedsætter 
du udledningen af drivhusgasser. Spisning ud-
gør mere end en tredjedel af en gennemsnits-
families forbrug af ressourcer og udledning til 
miljøet. Køb miljømærkede produkter, fx med 
det røde Ø-mærke, A-mærke, Svanemærke el-
ler EU-blomsten. Bare et par eksempler: Når 
du bruger en indkøbstaske i stedet for at købe 
en plastpose, skåner du miljøet for udledning 
af CO2 i små mængder. Når mange gør det, er 
bidraget værd at tage med. Når du vælger et 
A++-mærket køle-fryseskab skåner  du miljøet 
for store mængder CO2.

DU MÅ IKKE BRUGE FOR MEGET VARME
Skru én eller to grader ned for varmen om vin-
teren og tag en sweater eller en hyggelig kimono 
på. Når du sænker rumtemperaturen med bare 
en grad, kan du skåne miljøet for udledning af 
store mængde CO2. Lidt under halvdelen af den 
energi vi bruger i hjemmet, går til opvarmning 
og nedkøling. Husk at slukke for varmen når du 
lufter ud og luft kraftigt ud i kort tid ad gangen. 
Husk at alle radiatorerne skal være i brug i de 
opvarmede rum, og at de skal være varme for 
oven og kolde i bunden.

DU SKAL BRUGE VAND OG VASKE
MED OMTANKE FOR MILJØ OG KLIMA
Sluk for vandet når du ikke bruger det. Brug 
vandbesparende haner og bruser. Jo mere vand, 
vi bruger, desto mindre bliver der tilbage til na-
turen i vandløb, søer og vådområder. Hver gang 
du lader vandhanen løbe, sendes godt drik-
kevand direkte til kloakken. Det skal igennem 
renseanlægget, før det kan bruges igen. Spild 
af vand er derfor også spild af energi. Luk for 
vandet hver gang, du børster tænder. Prøv at 
forkorte dit brusebad med ét minut, hver gang 
du bader. Skifter du dit gamle toilet ud med et 
vandbesparende, kan du spare meget vand. Hvis 
du reparerer et løbende toilet, kan du ofte spa-
re ekstreme mængder af vand. Vask tøjet ved 
30-40°. Undgå forvask og fyld maskinen helt op. 
Tør tøjet på tørresnoren i stedet for i tørre-
tumbleren.

DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ
ENERGIFORBRUGET UNDER MADLAVNING
Spar på vandet når du koger. Kog vand i en el-
kedel, hvor du kan aflæse påfyldningen, i stedet 
for på elkomfuret. Når du laver mad i en gryde 
i stedet for i ovnen, sparer du el. Læg altid låg på 
gryden. Når du lader låget blive på gryden, bru-
ger du tre gange mindre el end ellers. Bruger 
du ovnen så varm flere retter samtidig. Sluk for 
ovnen og udnyt eftervarmen. Brug så vidt mu-
ligt friske og ikke frosne varer. Optø frostvarer 
i køleskab. Spis økologisk mad og mindre kød 
når du har mulighed for det. Og husk så lige kun 
at bruge opvaskemaskinen når den er fyldt helt 
op og brug energisparefunktionen.

DU SKAL PASSE PÅ ELAPPARATER
PÅ STANDBY-FORBRUG
Sluk for alle elektriske apparater når de ikke er 
i brug. Sluk for mobilopladeren når mobiltele-
fonen er ladt op. Apparaterne kan bruge strøm, 
selv om de er slukkede. Sluk derfor på væggen 
i stedet for på apparatet. Et eksempel er halo-
genlamper. Undgå standby-forbrug på printere, 
fjernsyn, video, dvd og musikanlæg fx ved at 
bruge en elspareskinne, så du kun skal slukke 
et sted. Elapparater er den store synder. Vælg 
energi-effektive apparater når du køber nyt. Se 
efter energimærker på de nye apparater for at 
kunne vælge den mest effektive model. 

KØB AFLAD NÅR DU HAR SYNDET
Køb aflad for CO2-udslip på flyrejsen fx på 
hjemmesiden www.carbonneutral. com. Man 
betaler et beløb og støtter derved solcelle-, 
vindmølle- eller træplantningsprojekter rundt 
om i verden. Derved optages CO2-udslippet 
fra flyrejsen igen, og rejsen kan betegnes ”CO2-
neutral”. Plant selv et træ der optager CO2. I 
gennemsnit optager ét træ 1 ton CO2 i løbet 
af hele dets levetid. Et træ med tre kubikmeter 
løv producerer ligeså meget ilt om året, som et 
menneske indånder, og så binder det svævestøv 
og partikler. Vær med eller støt Agendakonto-
rets kampagne for et grønt Østerbro og en 
grønnere verden.

BRUG DIN POLITISKE INDFLYDELSE
Vi er alle sammen med til bestemme, hvordan 
fremtiden skal se ud. I det daglige træffes mange 
beslutninger af kommunalpolitikere, folketings-
medlemmer og regeringen. Undersøg hvem 
der tænker på energibesparelser, CO2-udslip, 
drivhuseffekt og ændringerne af klimaet. Brug 
din indflydelse og stem på en politiker eller et 
politisk parti, der vil gøre noget for at standse 
klimaforandringerne.

KLIMA-REVOLUTION?
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”Hvad sker der når en række hændelser spiller sam-
men – og her tænkes ikke på astrologiens stjerne-
konstellationer?”

Et citat fra den lille bog KLIMA-REVOLUTION? 
som fortæller om klimaets tilstand og hvad vi selv 
kan gøre – og måske vigtigere – hvad vi skal stå 
sammen om.  Budskabet er klart. Vi skal alle til at 
gøre noget ved sagen, og det starter hjemme hos 
os selv. For vanerne skal blot  lægges lidt om for 
at formindske CO2-udslippet betragteligt. ISBN 978-87-991759-3-2

Af Jørgen Dahl Madsen


