
Den grønne omstilling 
kommer ikke af sig selv
Langsigtede mål for miljø og klima fra politikerne 
er nødvendigt. Men omstillingen skal ske nu og her.
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Den stigende fokus på den grønne omstil-
ling af vores samfund og økonomi betyder, 
at politikere, interesseorganisationer og 
andre meningsdannere i disse år ser med 
øget interesse på, hvilke muligheder skoven 
rummer. Det hilser vi i HedeDanmark selv-
følgeligt velkommen. Vi har længe kendt til, 
at skoven byder på en hel del løsninger på 
de udfordringer, vores samfund har brug for 
i jagten på både at leve mere klimavenligt 
og mere bæredygtig.

Lad os starte med klimaet: Træerne bru-
ger stort set kun CO2, vand og solskin til 
at vokse. Dvs. at når et træ vokser sker er 
den lagring af CO2 fra atmosfæren i træ-
ets stammer og grene. Jo større træet er, 
desto mere CO2 er der lagret. Jo hurtigere 
træet vokser, desto hurtigere suges der 
CO2 ud af atmosfæren. 
Etablering af nye skove er derfor en relativt 
billig og effektiv metode til at fjerne CO2 fra 
atmosfæren og dermed være med til at løse 
klimaudfordringen.

Bæredygtig erstatning
Mulighederne for at bruge skoven i at løse 
klimudfordringerne begrænser sig dog ikke 
kun til at plante ny skov. 

Ved at øge anvendelsen af træ fra bære-
dygtigt drevne skove i byggeriet, energi-
forsyningen og til andre materialer som 
bioplastik, tekstil m.m. kan vi fortrænge an-
dre, mere CO2-tunge materialer som f.eks. 
beton, stål, plastik, olie, kul og fossil gas. 
Når træet anvendes i f.eks. byggeri sker 
der ovenikøbet en langsigtet lagring af den 
CO2, der er fjernet fra atmosfæren så læn-
ge bygningen eksisterer.

Bliver skoven dyrket bæredygtigt, og be-
voksningerne reetableret, kan skoven blive 
ved med at producere fornybare materi-
aler. Heldigvis kan det godt lade sig gøre 
at kombinere produktionsskovbruget med 
bevaring og forøgelse af naturværdierne i 
skoven.
Det sker allerede generelt i Europa hvor der 
hvert år kommer mere og mere skov selv-
om vi øger benyttelsen af skovens produk-
ter. Men vi kan gøre meget mere både i og 
udenfor Danmark. 

Skov som investering
I kølvandet på den grønne omstilling er in-
teressen for grønne og ansvarlige investe-
ringer også stigende. Særligt alternative og 
investeringer, hvor værdien svinger mindre 
end ved børsnoterede aktier. 
Dette mærker vi også i HedeDanmarks bal-
tiske afdeling, HD Forest, hvor vi giver pri-
vate og professionelle investorer mulighed 
for at opnå stabile årlige afkast på over 5 
procent gennem investering i skov i Balti-
kum.

Der er mange årsager til at fremhæve skov 
i Baltikum som en investeringsmulighed. En 
af de afgørende er dog, at prisen på skov 
i Baltikum bestemmes af skoven produkti-
onsmæssige værdi – i modsætning til man-
ge andre steder i Europa hvor forhold som 
herlighed, jagt, ejerglæde m.m. har stor 
indflydelse på hvad skov koster. Derudover 
er skovsektoren i de baltiske lande en afgø-
rende del af økonomien og er derfor sikret 
attraktive rammevilkår.

En god investering – der er fremtids-
sikret af den grønne omstilling
Vores kunder i HD Forest vælger at gå ind 
i skovinvesteringer i Baltikum fordi det for-
ventes at give et godt og stabilt økonomisk 
afkast. At skoven og skovens produkter 
derudover er en central del af den grønne 
omstilling gør investeringen yderligere frem-
tidssikret i mange investorers øjne. 

Skoven rummer en række løsninger på mange af de udfordrin-
ger, den grønne omstilling stiller os overfor. Blandt andet når 
det gælder klimaudfordringerne, mere bæredygtige materialer 
og grønnere investeringer.

Peter Vind Larsen
Baltic Director, HedeDanmark
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Vidste du...? 
…at Ringkøbing-Skjern Kommune er i førerfeltet i den grønne omstilling?
Faktisk er vi 150 pct. selvforsynende med strøm fra vedvarende energikilder, 
og ca. 10 pct. af hele Danmarks vindmøllebaserede el-produktion kommer herfra. 

…at kommunens vision er at være 100 pct. fossilfri allerede i 2040?
Det er ti år før regeringens mål for Danmark.

… at borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har reduceret udledningen  
af CO2 med 82 pct. på 11 år? 
Fra en årlig udledning på gennemsnitligt 11,1 tons CO2 per indbygger i 2007, 
var niveauet faldet til 1,9 tons CO2 per indbygger i 2018.  
(Energiregnskabet er inklusiv transport) 
 
… at vi arbejder for at reducere landbrugets udledning af klimagasser, 
bl.a. gennem projektet Fossilfri Farming?
Det skal bl.a. ske gennem ny robotteknologi, CO2-lagring og undervisning. 

… at CO2-regningen for de bøffer, der spises i byerne, fremover vil belaste 
klimaregnskabet i den kommune, hvor landmanden bor?
Det samme gælder for din minimælk… 

…at tilbage i 2008 vedtog Ringkøbing-Skjern Kommune en ambitiøs vision 
om, at vi skal være 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi i 2020?
Vi er stolte over at nå målet i 2023.

Vi har  
grønne ambitioner  
i Naturens Rige

Energ 2020
 Ringkøbing-Skjern – 100 % vedvarende



Der er travlhed i Energisekretariatet i Ring-
købing-Skjern Kommune. Kommunen er 
blandt de fem finalister til EU’s klima-ud-
mærkelse Green Leaf Award og skal præ-
sentere grønne resultater og visioner for 
fremtiden på et møde i Lissabon i efteråret. 
 Samtidig arbejdes der på at skabe et 
digitalt energilaboratorium i kommunen, 
ligesom byrådet på sit seneste møde be-
sluttede, at Danmarks geografisk største 
kommune skal bidrage til det fælleskom-
munale klimaprojekt DK2020. Desuden har 
kommunens Erhvervs- og Vækstudvalg net-
op allokeret foreløbig 400.000 kr. i 2021 
og 200.000 kr. i 2022 til et fælles-skandi-
navisk forarbejde for fossilfrit landbrug.  

 Allerede i 2008 vedtog byrådet i Ring-
købing-Skjern Kommune en ambitiøs Ener-
gi2020-plan om, at kommunen skulle være 
100 procent selvforsynende med vedva-
rende energi i 2020. Og selvom det sam-
lede mål halter lidt bagud i takt med forsin-
kelsen af de store statslige havvindmøller 
ud for Søndervig, så er det tydeligt, at der 
blæser grønne vinde i Vestjylland:

Faktisk er Ringkøbing-Skjern Kommune 
150 procent selvforsynende med strøm 
fra vedvarende energikilder, og bidrager 
med ca. 10 procent af hele Danmarks vind-
møllebaserede el-produktion.
 - Vi forventer at nå helt i mål med ambi-
tionen om at være 100 procent selvforsy-
nende med vedvarende energi i 2023 - lidt 
senere end planlagt men pænt før mange 
andre danske kommuner, siger borgme-
ster Hans Østergaard.
 - Det er noget, vi er stolte af, men det 
manglede også bare, tilføjer han og forkla-
rer:
 - Med de muligheder vi har i Ringkø-
bing-Skjern Kommune med masser af vind, 
er det kun naturligt, at vi producerer så 
meget energi fra vinden. Men politisk var 
vi også på et tidligt tidspunkt enige om, 
at vi skulle være ambitiøse på den grønne 
omstilling – og så har vi nogle produkti-
onsvirksomheder, som har omstillet sig 
og formået at arbejde ind i den politiske 
dagsorden på klimaområdet.
I kommunens Energisekretariat peger spe-

cialkonsulent Henning Donslund på, at an-
dre kommuner har andre forudsætninger 
for at være med til at bidrage til det lands-
politiske mål om en 70 procents reduktion 
i CO2-udledningen:
 - Det er klart, at bykommuner ikke kan 
opstille vindmøller og være forrest på vind-
energien, men de har så f.eks. langt bedre 
forudsætninger for at gøre noget effektivt 
ved CO2-udledningen fra den offentlige tra-
fik. Der må være en forventning til, at hver 
kommune kigger på, hvor det giver mening 
for dem at sætte ind for at reducere den 
samlede udledning.

Fossilfri Farming
Et af de steder, hvor det giver mening at 
sætte ind i Ringkøbing-Skjern Kommune 
er på landbruget, der skaber vækst og 
udvikling, arbejdspladser og indtægter til 
kommunekassen, men som også står for 
i alt 57 procent af den samlede CO2-udled-
ning i kommunen.

 Derfor skal Fossilfri farming-projektet 
og forsøg med at få protein ud af grønt 
græs bane vej for et mere klimavenligt 
landbrug:
- Landbrugsproduktionen skaber et klima-
aftryk; andet kan simpelthen ikke lade sig 
gøre. Men vi arbejder på at minimere det 
klimaaftryk, siger Henning Donslund og 
nævner innovation, uddannelse og gen-

tænkning af de produktionsformer, der 
belaster klimaet mest. 
 - En reduktion af CO2-udledningen kunne 
ske gennem robotificering af markred-
skaberne og lagring af CO2 i biokul, siger 
Henning Donslund og tilføjer:
- Det kræver, at landmændene vil være 
med, men landbruget er generelt villige til 
at omstille sig, hvis brødet ikke tages ud 
af munden på dem.
 Ud over det energiregnskab, som Ring-
købing-Skjern Kommune i lighed med 40 
andre kommuner anvender, har kommu-
nen nu bygget ovenpå med et klimaregn-
skab, der bl.a. inkluderer affalds-, skov-
brugs- og landbrugssektoren.
 - Det giver CO2-mæssigt et mere ret-
visende billede af udledningen fra vores 
geografi, forklarer Henning Donslund. 
Han erkender, at kommunen udadtil vil 
komme til at fremstå mindre grøn med et 
klimaregnskab, men peger på, at en me-
get stor del af den CO2, som landbruget 
i Vestjylland udleder reelt burde tilskrives 
de forbrugere i byerne, der spiser kød og 
mælkeprodukter, havregryn og andre af 
landbrugets produkter. 
 - Man kan diskutere retfærdigheden i de 
forskellige regnskaber længe. Det vigtig-
ste er, at vi hver især gør, hvad vi kan 
for at nedbringe klimabelastningen, siger 
Henning Donslund.•

Det kræver nytænkning og samarbejde at bevare en førerpo-
sition på den grønne omstilling, når man lever af landbrug og 
produktion. Ringkøbing-Skjern Kommune, der allerede er 150 
procent selvforsynende med strøm fra vedvarende energi, 
fokuserer derfor nu på fossilfri farming og robotteknologi. 

Teknologi og innovation skal gøre landbruget 
grønt i Ringkøbing-Skjern Kommune 

Visionen er, at Ringkøbing-Skjern Kommune 
skal være:

100 procent selvforsynende 
med vedvarende energi i 2020

100 procent fossilfri i 2040

Ringkøbing-Skjern 
Kommune
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Under 3daysofdesign byder vi indenfor i vores smukke gamle herskabslejlighed på  
Gl. Strand, til en række spændende nyheder fra Kinnarps og vores datterselskaber  
Materia, Skandiform og NC Nordic Care.

Bæredygtighed er – og har altid været – en vigtig del af vores DNA, hvilket vi gerne  
vil markere. For eksempel er materialer uden skadelige kemikalier fundamentet i  
vores produkter. Derfor serverer vi cupcakes med birketræsmel fra vores FCS-mærkede  
Embrace stol for at demonstrere, at vores møbler er så rene, at de faktisk kan spises!

Kig forbi, smag et godt design og hør historien om hvordan vi har gjort.  
Vi lover det bliver en ”ren” fornøjelse. 

Gl. Strand 40, 1202 København K | 3. og 4. september kl. 10-17.

Vi følger selvfølgelig de danske sundhedsmyndigheders retningslinjer i relation til Corona..

...og få serveret bæredygtighed på en spiselig måde

De første 100 
besøgende får en 

bæredygtig Kinnarps 
pung i gave

Pungen er, helt i tråd med Kinnarps’  
bæredygtighedsfilosofi, syet af stof-

rester fra vores møbelproduktion.

KOM TIL INSPIRERENDE DESIGNDAGE   



Bæredygtighed og grøn omstilling har ef-
terhånden været på dagsordenen i årtier. 
Klimaaktivister har demonstreret verden 
over, mens politikerne har diskuteret og 
fremlagt mere eller mindre ambitiøse 
2030- og 2050-planer.
 Protester og langsigtede målsætninger 
kan sætte fokus på udfordringerne, men 

den grønne omstilling skabes helt konkret 
af de tiltag, vi sætter i værk i dag. Det 
mener direktør i Rådet for Grøn Omstilling 
Claus Ekman.
 Den uafhængige miljøorganisation bru-
ger derfor en god del af deres tid på at 
påvirke politikere og andre beslutningsta-
gere til at træffe de konkrete beslutninger, 
der bringer os tættere på et bæredygtigt 
samfund.
 ”Det er godt at gå på gaden og flage 

sine bekymringer, og politiske målsætnin-
ger ude i fremtiden er også rigtigt vigtige. 
Men samtidig kan man sige, at det er for-
holdsvist nemt at fremlægge ambitiøse 
mål for 2050 med store armbevægelser. 
Det er meget mere vanskeligt at finde løs-
ninger, der reelt rykker noget her og nu, og 
som kan være med til at realisere de store 
ambitioner,” påpeger Claus Ekman. 

Faglig tilgang til grøn omstilling
Rådet for Grøn Omstilling arbejder for at 
skabe og formidle viden om grønne løsnin-
ger og ved at påvirke politikere, virksom-
heder og borgere til at træffe grønne valg. 
Der er fokus på både de tekniske, regulato-
riske og adfærdsmæssige udfordringer, og 
det faglige og faktabaserede er en hjørne-

sten i organisationens tilgang.
 ”Vi har en meget faglig tilgang til den 
grønne omstilling og sætter os grundigt ind 
i detaljerne. Det er nemlig her, at mange af 
forhindringerne for den grønne omstilling 
ligger. Det er ikke altid let, for det bliver 
hurtigt kompliceret, når man kommer i 
dybden, men det er også der, det bliver 
interessant,” siger Claus Ekman.
 Organisationen arbejder med drivhus-
gasudledning, luftforurening, udledninger 
af næringsstoffer og miljøskadelige stoffer 
fra landbruget, plastikforurening, skadelige 
kemikalier i forbrugerprodukter og flere an-
dre grønne udfordringer. Det er selvstæn-
dige problemstillinger, men mange af dem 
hænger sammen og skaber problemer, der 
går på tværs af sektorer og ministerier. 

Langsigtede mål for miljø og klima fra politikerne er nød-
vendigt. Men omstillingen skal ske nu og her. Ellers mister vi 
chancen for at skabe et bæredygtigt samfund i tide. 
Det mener Rådet for Grøn Omstilling, der siden start 90’erne 
har arbejdet for at skubbe os alle i en grønnere retning.

Jakob Rohde-Brøndum

Derfor er en vigtig del af rådets fundament 
det tværfaglige arbejde.  
 ”Vi har fokus på en lang række emner in-
den for både klima og miljø. Det har vi, for-
di de hver især er vigtige, men også fordi 
de hænger sammen. Det betyder, at vi står 
bedst ved at tænke på tværs og finde løs-
ninger, der bringer os helt i mål på alle de 
grønne fronter,” siger Claus Ekman. Rådet 
for Grøn Omstilling adskiller sig dermed fra 
de grønne organisationer, der fokuserer på 
enkeltsager. 
 ”Det er rigtig godt, at vi i Danmark har 
specialiserede grønne organisationer, der 
fokuserer på f.eks. naturen, klimaet, truede 
dyrearter og plastik. Men vi har også brug 
for nogen, der ser på tværs. Det er et af 
vores kendetegn,” siger Claus Ekman. 

Hastigheden er altafgørende
Klimaet står helt centralt i Rådet for Grøn 
Omstillings arbejde. Det trækker tråde 
til de fleste andre områder, som miljøor-
ganisationen arbejder med inden for den 
grønne dagsorden. Og så er udledningen 
af drivhusgasser helt grundlæggende den 
største og mest umiddelbare trussel mod 
menneskeheden. Det har videnskaben for 
længst slået fast. Konsekvenserne af kli-
maforandringerne er allerede begyndt at 
slå igennem, og der er kun få år tilbage 
til at undgå uoverskuelige klimaforandrin-
ger med temperaturstigninger langt over 
Parisaftalens mål om at holde sig under 
1,5 grader.
 ”Det kræver store forandringer i vores 
samfund at bremse den drastiske udvik-
ling, og vores energisystemer, transport, 
landbrug og forbrug skal omstilles i højt 
tempo. Heldigvis er der de sidste år sket 
et stort skred i den måde, vi tænker klima 
på. Stort set alle er med på vognen, men 
vi er stadig meget uenige i, hvor hurtigt 
og hvor drastisk, vi skal rykke. Og netop 
hast og omfang er altafgørende for, om vi 
kan nå at omstille vores samfund i tide,” 
siger Claus Ekman.
 Et område, vi skal omstille i en fart, 
hvis vi skal bremse klimakrisen, er den 
måde, vi transporterer os på. På trods af 
alle klimaadvarsler så køber vi flere biler 
og flyver fortsat mere. Og i modsætnin-
gen til alle andre sektorer, så stiger ud-
ledningen fra transportsektoren med alle 
dens biler, fly, busser, tog og lastbiler, der 
bruger løs af fossilt brændstof.
 ”Her gælder det om både at bruge 
mere kollektiv transport og tage cyklen 
frem for bilen, der hvor det kan lade sig 
gøre. Og selvfølgelig undgå shoppingture 
til London og New York. Men hele trans-
portsektoren skal omstilles fra at være 
afhængig af diesel og benzin til mere 
bæredygtige brændstoffer. Biler, toge og 
lastbiler skal køre på el, flyene flyve på 
electrofuels og elforbruget skal baseres 
på sol og vindenergi. Og vi ved, at alt det-
te kan lade sig gøre,” siger han. 

4.000 danskere dør hvert år 
for tidligt pga. luftforurening
En af andre helt store sager, som Rådet 
for Grøn Omstilling kæmper for at gøre 
noget ved, er luftforurening. Her er trans-
porten også en af de helt store syndere. 
Luften forurenes af biler, busser, lastbiler, 
fly, færger og krydstogtskibe. Af de store 
fragtskibe, der flytter varer rundt i verden. 
Af brændefyring i private hjem. Men også 
af ammoniak fra landbrugets produktion 
af mælk og kød. Så kampen mod luftfor-
ureningen skal tages mange forskellige 
steder både i Danmark og internationalt. 
 Og luftforurening er særdeles skadeligt 
for os mennesker. I Danmark er luftfor-
urening i udeluften hvert år skyld i mere 
end 4.000 for tidlige dødsfald og millioner 
af sygedage. De skadelige partikler og 
gasser i udeluften giver kræft, hjertekar-
sygdomme, blodpropper og alvorlige luft-
vejslidelser og koster samfundet over 75 
mia. kr. årligt i helbredsskader. 
 ”Vi har alle ret til en ren luft, så vi kan 
færdes udenfor og føle os sikre. Der er 
tale om kolossale økonomiske og menne-
skelige omkostninger som følge af vores 
helt irrationelle tilgang til luftforurenings-
problemet, så derfor gør vi alt, hvad vi kan 
for at få politikerne til at sikre renere luft. 
Det handler om skrappere miljøzoner i vo-
res byer for at slippe for de gamle, forure-
nende dieselbiler. Om regulering af bræn-
defyring, der i dag er blandt de største 
kilder til sundhedsskadelig luftforurening. 

Om bedre regler for skibstrafikken, der 
afbrænder den beskidt bunkerolie uden 
røggasrensning, og for krydstogtskibe, 
der forurener luften i hjertet af vores sto-
re byer. Det handler om begrænsning af 
ammoniakudledninger fra landbruget via 
miljøteknologi og om færre udledninger 
fra flytrafikken,” påpeger Claus Ekman.
 Rådet for Grøn omstilling har gennem 
mange år foretaget hundredvis af målin-
ger af luftforurening i Danmark og resten 
af verden. Det gør de for at dokumentere 
og følge med i, hvor slemt det står til med 
luftforureningen. Miljøorganisationen sam-
arbejder med organisationer, myndighe-
der, virksomheder og politikere på tværs 
af landegrænser for at sætte fokus på det-
te store samfundsmæssige problem og få 
politikerne og virksomhederne til at tage 
affære. 

I medvind og modvind
Rådet for grøn Omstilling, der tidligere 
hed Det Økologiske Råd, har kæmpet den 
grønne sag siden 1991. Organisationens 
projekter og virke finansieres af danske 
og internationale fonde samt indbetalinger 
fra medlemmer og støtter, som organisa-
tionen meget gerne vil have flere af. 
 Undervejs har der været op og ned-
ture, modstand og manglende fokus på 
klima og miljø fra politikernes side. Men 
alligevel er troen på et langt grønnere 
samfund intakt hos Claus Ekman.
 ”Der har været modstand og mange 
heftige diskussioner med uambitiøse po-
litikere og mindre grønne interessenter. 

Men i vores arbejde for den grønne om-
stilling i mere end 25 år er det lykkedes 
at spille ind med viden, løsningsforslag og 
folkelig oplysning og debat, der tilsammen 
har været med til at trække samfundet i 
en grønnere og mere bæredygtig retning. 
Og vi bliver ved, fordi vi drives af troen 
på et bedre og grønnere samfund uden 
forurening og uoverskuelige klimaforan-
dringer,” understreger Claus Ekman.• 

Rådet for grøn Omstilling arbejder med en 
pallette af forskellige projekter, der skubber 
samfundet i en grønnere retning. Projekter-
ne omhandler alt fra luftforurening fra biler 
og brændeovne, skadelige kemikalier i dag-
institutioner, et mere bæredygtigt landbrug 
med færre husdyr og mindre kødproduktion 
og det store forbrug og afbrænding af træ i 
vores varmesektor. 

”Som vi ofte har sagt tidligere: Vi går 
ind og rykker ved folks biler, bøffer og 
brændeovne. Og lige netop de tre ting kan 
få folk op af stolene. Men vi bliver nødt til 
at ændre forbrugsvaner, hvis vi skal lykkes 
med at skabe et bæredygtigt samfund,” 
siger Claus Ekman.

Organisationen udgiver også Magasinet 
Grøn Omstilling, der går i dybden med vig-
tige og aktuelle emner om klima og miljø. 
Bladet bliver sendt ud til medlemmerne, 
og på samme måde som organisationen 
går magasinet kritisk til værks og finder de 
gode løsninger for at inspirere og skabe 
engagement.

Et stykke arbejde, 
der gør en forskel

Nyt navn styrker 
kampen for klimaet

Rådet for Grøn Omstilling har ikke altid haft 
dette navn. Siden 1991 har den uafhængige 
miljøorganisation kæmpet for et bedre miljø 
under navnet Det Økologiske Råd, men i lø-
bet af årene har danskernes opfattelse af 
ordet økologi ændret sig, og derfor beslut-
tede de sig sidste år for, at miljøorganisation 
skulle have nyt navn.
 På en ekstraordinær generalforsamling 
blev det nye navn, Rådet for Grøn Omstilling, 
enstemmigt vedtaget og lanceret samtidig 
med en ny visuel identitet og en ny hjemme-
side.
 ”Vi har konstateret, at ordet økologisk 
i dag betyder noget andet, end det gjorde 
tilbage i 1991, da organisationen blev op-
rettet. I dag handler ordet økologi for de 

fleste om økologiske fødevarer, og ikke om 
det økologiske system, mennesket og natu-
ren er en del af. Derfor har vi valgt at skifte 
navn. Vi er en miljøorganisation, der arbej-
der for en grøn og bæredygtig omstilling af 
samfundet, så valget af et nyt navn var ikke 
svært,” siger direktør Claus Ekman.
 Her et halvt år efter navneskiftet har 
rebrandingen vist sig at have en positiv ef-
fekt, givet større mediebevågenhed og flere 
medlemmer og støtter. 
 ”Det har også handlet om at få vores 
budskaber leveret på en ny og mere fæn-
gende måde, hvor vores faglige og helheds-
orienterede tilgang selvfølgelig bevares, og 
derfor har vi også beholdt ’råd’ i vores navn. 
Alt i alt handler det om at skærpe vores ind-
sats og komme bredere ud, så vi kan gøre 
mest muligt for det klima og miljø, vi alle er 
så afhængige af,” siger Claus Ekman.•

Rådet for Grøn Omstilling har med nyt brand og ny 
strategi skærpet indsatsen for klimaet og miljøet.

Den grønne 
omstilling 
kommer ikke 
af sig selv

Direktør i Rådet for Grøn Omstilling, Claus Ekman, mener, 
at der skal findes løsninger, der reelt rykker noget her og 
nu, hvis politikernes klimaambitioner skal realiseres. 
Foto: Rådet for Grøn Omstilling
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Vil du være med til at sætte skub i den
grønne omstilling af vores samfund?
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Bæredygtighed og grøn omstilling har ef-
terhånden været på dagsordenen i årtier. 
Klimaaktivister har demonstreret verden 
over, mens politikerne har diskuteret og 
fremlagt mere eller mindre ambitiøse 
2030- og 2050-planer.
 Protester og langsigtede målsætninger 
kan sætte fokus på udfordringerne, men 

den grønne omstilling skabes helt konkret 
af de tiltag, vi sætter i værk i dag. Det 
mener direktør i Rådet for Grøn Omstilling 
Claus Ekman.
 Den uafhængige miljøorganisation bru-
ger derfor en god del af deres tid på at 
påvirke politikere og andre beslutningsta-
gere til at træffe de konkrete beslutninger, 
der bringer os tættere på et bæredygtigt 
samfund.
 ”Det er godt at gå på gaden og flage 

sine bekymringer, og politiske målsætnin-
ger ude i fremtiden er også rigtigt vigtige. 
Men samtidig kan man sige, at det er for-
holdsvist nemt at fremlægge ambitiøse 
mål for 2050 med store armbevægelser. 
Det er meget mere vanskeligt at finde løs-
ninger, der reelt rykker noget her og nu, og 
som kan være med til at realisere de store 
ambitioner,” påpeger Claus Ekman. 

Faglig tilgang til grøn omstilling
Rådet for Grøn Omstilling arbejder for at 
skabe og formidle viden om grønne løsnin-
ger og ved at påvirke politikere, virksom-
heder og borgere til at træffe grønne valg. 
Der er fokus på både de tekniske, regulato-
riske og adfærdsmæssige udfordringer, og 
det faglige og faktabaserede er en hjørne-

sten i organisationens tilgang.
 ”Vi har en meget faglig tilgang til den 
grønne omstilling og sætter os grundigt ind 
i detaljerne. Det er nemlig her, at mange af 
forhindringerne for den grønne omstilling 
ligger. Det er ikke altid let, for det bliver 
hurtigt kompliceret, når man kommer i 
dybden, men det er også der, det bliver 
interessant,” siger Claus Ekman.
 Organisationen arbejder med drivhus-
gasudledning, luftforurening, udledninger 
af næringsstoffer og miljøskadelige stoffer 
fra landbruget, plastikforurening, skadelige 
kemikalier i forbrugerprodukter og flere an-
dre grønne udfordringer. Det er selvstæn-
dige problemstillinger, men mange af dem 
hænger sammen og skaber problemer, der 
går på tværs af sektorer og ministerier. 

Langsigtede mål for miljø og klima fra politikerne er nød-
vendigt. Men omstillingen skal ske nu og her. Ellers mister vi 
chancen for at skabe et bæredygtigt samfund i tide. 
Det mener Rådet for Grøn Omstilling, der siden start 90’erne 
har arbejdet for at skubbe os alle i en grønnere retning.

Jakob Rohde-Brøndum

Derfor er en vigtig del af rådets fundament 
det tværfaglige arbejde.  
 ”Vi har fokus på en lang række emner in-
den for både klima og miljø. Det har vi, for-
di de hver især er vigtige, men også fordi 
de hænger sammen. Det betyder, at vi står 
bedst ved at tænke på tværs og finde løs-
ninger, der bringer os helt i mål på alle de 
grønne fronter,” siger Claus Ekman. Rådet 
for Grøn Omstilling adskiller sig dermed fra 
de grønne organisationer, der fokuserer på 
enkeltsager. 
 ”Det er rigtig godt, at vi i Danmark har 
specialiserede grønne organisationer, der 
fokuserer på f.eks. naturen, klimaet, truede 
dyrearter og plastik. Men vi har også brug 
for nogen, der ser på tværs. Det er et af 
vores kendetegn,” siger Claus Ekman. 

Hastigheden er altafgørende
Klimaet står helt centralt i Rådet for Grøn 
Omstillings arbejde. Det trækker tråde 
til de fleste andre områder, som miljøor-
ganisationen arbejder med inden for den 
grønne dagsorden. Og så er udledningen 
af drivhusgasser helt grundlæggende den 
største og mest umiddelbare trussel mod 
menneskeheden. Det har videnskaben for 
længst slået fast. Konsekvenserne af kli-
maforandringerne er allerede begyndt at 
slå igennem, og der er kun få år tilbage 
til at undgå uoverskuelige klimaforandrin-
ger med temperaturstigninger langt over 
Parisaftalens mål om at holde sig under 
1,5 grader.
 ”Det kræver store forandringer i vores 
samfund at bremse den drastiske udvik-
ling, og vores energisystemer, transport, 
landbrug og forbrug skal omstilles i højt 
tempo. Heldigvis er der de sidste år sket 
et stort skred i den måde, vi tænker klima 
på. Stort set alle er med på vognen, men 
vi er stadig meget uenige i, hvor hurtigt 
og hvor drastisk, vi skal rykke. Og netop 
hast og omfang er altafgørende for, om vi 
kan nå at omstille vores samfund i tide,” 
siger Claus Ekman.
 Et område, vi skal omstille i en fart, 
hvis vi skal bremse klimakrisen, er den 
måde, vi transporterer os på. På trods af 
alle klimaadvarsler så køber vi flere biler 
og flyver fortsat mere. Og i modsætnin-
gen til alle andre sektorer, så stiger ud-
ledningen fra transportsektoren med alle 
dens biler, fly, busser, tog og lastbiler, der 
bruger løs af fossilt brændstof.
 ”Her gælder det om både at bruge 
mere kollektiv transport og tage cyklen 
frem for bilen, der hvor det kan lade sig 
gøre. Og selvfølgelig undgå shoppingture 
til London og New York. Men hele trans-
portsektoren skal omstilles fra at være 
afhængig af diesel og benzin til mere 
bæredygtige brændstoffer. Biler, toge og 
lastbiler skal køre på el, flyene flyve på 
electrofuels og elforbruget skal baseres 
på sol og vindenergi. Og vi ved, at alt det-
te kan lade sig gøre,” siger han. 

4.000 danskere dør hvert år 
for tidligt pga. luftforurening
En af andre helt store sager, som Rådet 
for Grøn Omstilling kæmper for at gøre 
noget ved, er luftforurening. Her er trans-
porten også en af de helt store syndere. 
Luften forurenes af biler, busser, lastbiler, 
fly, færger og krydstogtskibe. Af de store 
fragtskibe, der flytter varer rundt i verden. 
Af brændefyring i private hjem. Men også 
af ammoniak fra landbrugets produktion 
af mælk og kød. Så kampen mod luftfor-
ureningen skal tages mange forskellige 
steder både i Danmark og internationalt. 
 Og luftforurening er særdeles skadeligt 
for os mennesker. I Danmark er luftfor-
urening i udeluften hvert år skyld i mere 
end 4.000 for tidlige dødsfald og millioner 
af sygedage. De skadelige partikler og 
gasser i udeluften giver kræft, hjertekar-
sygdomme, blodpropper og alvorlige luft-
vejslidelser og koster samfundet over 75 
mia. kr. årligt i helbredsskader. 
 ”Vi har alle ret til en ren luft, så vi kan 
færdes udenfor og føle os sikre. Der er 
tale om kolossale økonomiske og menne-
skelige omkostninger som følge af vores 
helt irrationelle tilgang til luftforurenings-
problemet, så derfor gør vi alt, hvad vi kan 
for at få politikerne til at sikre renere luft. 
Det handler om skrappere miljøzoner i vo-
res byer for at slippe for de gamle, forure-
nende dieselbiler. Om regulering af bræn-
defyring, der i dag er blandt de største 
kilder til sundhedsskadelig luftforurening. 

Om bedre regler for skibstrafikken, der 
afbrænder den beskidt bunkerolie uden 
røggasrensning, og for krydstogtskibe, 
der forurener luften i hjertet af vores sto-
re byer. Det handler om begrænsning af 
ammoniakudledninger fra landbruget via 
miljøteknologi og om færre udledninger 
fra flytrafikken,” påpeger Claus Ekman.
 Rådet for Grøn omstilling har gennem 
mange år foretaget hundredvis af målin-
ger af luftforurening i Danmark og resten 
af verden. Det gør de for at dokumentere 
og følge med i, hvor slemt det står til med 
luftforureningen. Miljøorganisationen sam-
arbejder med organisationer, myndighe-
der, virksomheder og politikere på tværs 
af landegrænser for at sætte fokus på det-
te store samfundsmæssige problem og få 
politikerne og virksomhederne til at tage 
affære. 

I medvind og modvind
Rådet for grøn Omstilling, der tidligere 
hed Det Økologiske Råd, har kæmpet den 
grønne sag siden 1991. Organisationens 
projekter og virke finansieres af danske 
og internationale fonde samt indbetalinger 
fra medlemmer og støtter, som organisa-
tionen meget gerne vil have flere af. 
 Undervejs har der været op og ned-
ture, modstand og manglende fokus på 
klima og miljø fra politikernes side. Men 
alligevel er troen på et langt grønnere 
samfund intakt hos Claus Ekman.
 ”Der har været modstand og mange 
heftige diskussioner med uambitiøse po-
litikere og mindre grønne interessenter. 

Men i vores arbejde for den grønne om-
stilling i mere end 25 år er det lykkedes 
at spille ind med viden, løsningsforslag og 
folkelig oplysning og debat, der tilsammen 
har været med til at trække samfundet i 
en grønnere og mere bæredygtig retning. 
Og vi bliver ved, fordi vi drives af troen 
på et bedre og grønnere samfund uden 
forurening og uoverskuelige klimaforan-
dringer,” understreger Claus Ekman.• 

Rådet for grøn Omstilling arbejder med en 
pallette af forskellige projekter, der skubber 
samfundet i en grønnere retning. Projekter-
ne omhandler alt fra luftforurening fra biler 
og brændeovne, skadelige kemikalier i dag-
institutioner, et mere bæredygtigt landbrug 
med færre husdyr og mindre kødproduktion 
og det store forbrug og afbrænding af træ i 
vores varmesektor. 

”Som vi ofte har sagt tidligere: Vi går 
ind og rykker ved folks biler, bøffer og 
brændeovne. Og lige netop de tre ting kan 
få folk op af stolene. Men vi bliver nødt til 
at ændre forbrugsvaner, hvis vi skal lykkes 
med at skabe et bæredygtigt samfund,” 
siger Claus Ekman.

Organisationen udgiver også Magasinet 
Grøn Omstilling, der går i dybden med vig-
tige og aktuelle emner om klima og miljø. 
Bladet bliver sendt ud til medlemmerne, 
og på samme måde som organisationen 
går magasinet kritisk til værks og finder de 
gode løsninger for at inspirere og skabe 
engagement.

Et stykke arbejde, 
der gør en forskel

Nyt navn styrker 
kampen for klimaet

Rådet for Grøn Omstilling har ikke altid haft 
dette navn. Siden 1991 har den uafhængige 
miljøorganisation kæmpet for et bedre miljø 
under navnet Det Økologiske Råd, men i lø-
bet af årene har danskernes opfattelse af 
ordet økologi ændret sig, og derfor beslut-
tede de sig sidste år for, at miljøorganisation 
skulle have nyt navn.
 På en ekstraordinær generalforsamling 
blev det nye navn, Rådet for Grøn Omstilling, 
enstemmigt vedtaget og lanceret samtidig 
med en ny visuel identitet og en ny hjemme-
side.
 ”Vi har konstateret, at ordet økologisk 
i dag betyder noget andet, end det gjorde 
tilbage i 1991, da organisationen blev op-
rettet. I dag handler ordet økologi for de 

fleste om økologiske fødevarer, og ikke om 
det økologiske system, mennesket og natu-
ren er en del af. Derfor har vi valgt at skifte 
navn. Vi er en miljøorganisation, der arbej-
der for en grøn og bæredygtig omstilling af 
samfundet, så valget af et nyt navn var ikke 
svært,” siger direktør Claus Ekman.
 Her et halvt år efter navneskiftet har 
rebrandingen vist sig at have en positiv ef-
fekt, givet større mediebevågenhed og flere 
medlemmer og støtter. 
 ”Det har også handlet om at få vores 
budskaber leveret på en ny og mere fæn-
gende måde, hvor vores faglige og helheds-
orienterede tilgang selvfølgelig bevares, og 
derfor har vi også beholdt ’råd’ i vores navn. 
Alt i alt handler det om at skærpe vores ind-
sats og komme bredere ud, så vi kan gøre 
mest muligt for det klima og miljø, vi alle er 
så afhængige af,” siger Claus Ekman.•

Rådet for Grøn Omstilling har med nyt brand og ny 
strategi skærpet indsatsen for klimaet og miljøet.

Den grønne 
omstilling 
kommer ikke 
af sig selv

Direktør i Rådet for Grøn Omstilling, Claus Ekman, mener, 
at der skal findes løsninger, der reelt rykker noget her og 
nu, hvis politikernes klimaambitioner skal realiseres. 
Foto: Rådet for Grøn Omstilling
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De grønne vinde har i mange år blæst he-
nover landet. Vindmøller står spredt hen-
over landet og til vands, hvor de susende 
vinger høster den vedvarende energi. I takt 
med den grønne omstilling bliver vindmøl-
lerne større og mere effektive. Men der er 
ikke længere plads til dem i baghaven, så i 
stedet pusles der med flere større havvind-
mølleparker i de danske farvande. Nogle 
projekter er realiseret, mens andre er langt 
på tegnebrættet.

Men under de nuværende forudsætninger 
er der et himmelråbende problem, for-
tæller Ole Nyvold. Han er talsperson for 
koordinationsgruppen Bevar Danmarks 
Kystnære Havmiljøer, som består af en 
flok NGO’er med fokus på naturværdier. 
Her er de på ingen måde imod den grønne 
omstilling. Tværtimod. ”Omstillingen er en 
nødvendighed. Det indebærer dog ikke, at 
vi i panik gennemfører tiltag, som efterføl-
gende vil stå som mindesmærker over, at 
vi ikke fik tænkt os tiltrækkelig godt om. 
Vi står i dag i en situation, hvor de indre 
danske farvande og de øvrige kystnære 
havmiljøer er i overhængende fare for at 
blive plastret til med det ene kraftværk ef-
ter det andet i form af kystnære havvind-
mølleparker. Realiseres de igangværende 
planer, risikerer vi, at vores børn og børne-
børn kommer til at leve i et Danmark, hvor 

biodiversiteten har lidt et alvorligt knæk og 
befolkningens og turisternes oplevelse af 
den uberørte natur langs Danmarks kyster 
er en saga blot,” fortæller Ole Nyvold. ”Det 
indfrier ikke vores fælles ønske om at give 
et bedre Danmark videre til de næste ge-
nerationer.”

Fornuften skal tilbage i 
energidebatten
I Danmark har vi allerede flere havvindmøl-
leparker – blandt andet verdens første af 
sin art, Vindeby, der blev opstillet i 1991. 
Men flere private energiaktører har udset 
sig specifikke områder i det kystnære 
landskab, hvor de ønsker at opstille nye 
vindmølleparker, som flere steder kommer 
til at ligge blot fire kilometer fra land. Det 
er alt for tæt på og unødvendigt, mener 
de i Bevar Danmarks Kystnære Havmiljøer, 
der består af NGO’erne Red Lillebælt, Stop 
Vesterhav Nord, Bevar Mejlflak og Beskyt 
Jammerland Bugt.

”Vi skal have fornuften tilbage i energide-
batten og placere havvindmølleparkerne 
der, hvor de rettelig hører hjemme, nemlig 
langt ude på havet. Dette i form af både 
storskala havvindmølleparker og energi-
øer,” siger talspersonen Ole Nyvold. 

Grønne vinde med dollar-tegn 
i øjnene
Ovenpå klimamødet COP15 i København i 
2009 blomstrede det med en masse gode, 

grønne ambitioner i Danmark. Op af den 
politiske muld skød også ideen om endnu 
flere havvindmølleparker. Nogle få år sene-
re endte det – kort fortalt – med, at den 
danske stat efter forundersøgelsen af 15 
mulige placeringer valgte seks kystnære 
steder, hvor de ville opstille havvindmøller, 
som til sammen skulle give 450 MegaWatt 
(MW). Men der var en række restriktive 
krav til placeringerne, højden af møllerne 
og hvor mange Watt parkerne skulle produ-
cere – alle for at balancere hensynet til mil-
jøet og de rekreative naturværdier, mens 
den grønne energiomstilling tog fart.

Samtidig åbnede man for at private ener-
giselskaber kunne etablere havvindmølle-
parker – og det uden begrænsninger bort-
set fra, at afstanden til kysten skulle være 
minimum fire kilometer.  Hele ideen var at 
billiggøre etableringen af vindmølleparker 
til vands for hurtigere at kunne gennemfø-
re den grønne omstilling.

Dengang, i 2012, gav tiltaget en vis 
mening, forklarer Ole Nyvold, men med 
udviklingen sidenhen er de tunge etable-
ringsomkostninger reduceret med hele 
70 procent. Derfor kan de enorme parker 
sagtens flyttes helt ud på havet, hvor de 
ikke generer naturværdierne og stadig gi-
ver økonomisk gevinst for såvel samfun-
det som de private elvirksomheder. 

Får de lov at placere møllerne midt i ek-
sempelvis havdykændernes spisekammer 
i Jammerland Bugt, så vil de 34-60 møller 
– der hver især er næsten ligeså høje som 
pylonerne på Storebæltsbroen – gøre 
uoprettelig skade på naturen og det unik-
ke fugleliv, som eksisterer derude; blandt 

andet de truede og rødlistede havdykæn-
der sortand, edderfugl og fløjlsand. ”Pla-
ceringen tæt ved kysten er unødvendig og 
den økonomiske begrundelse retfærdigø-
rer det ikke længere,” siger Ole Nyvold. 

Mens lokalpolitikere, NGO’er og miljøor-
ganisationer alle har råbt vagt i gevær, 
fortsætter virksomhederne med stor iver 
at søsætte  rentable mastodontprojekter. 

Hos Bevar Danmarks Kystnære Havmiljø-
er kæmper de videre for, at den grønne 
omstilling ikke trækker spor af uoprettelig 
skade med sig. Ole Nyvold håber, embeds-
værket i Energistyrelsen snart vil gøre brug 
af de mulige restriktioner på opførelsen af 
de gigantiske havvindmølleparker i vores 
nære kystmiljøer. Alternativt er ifølge tals-
personen, at politikerne gennem lovgivning 
forhindrer den kystnære placering. ”Vel er 
den grønne omstilling i gang, men det mest 
grønne ved disse unødvendige kystnære 
havvindmølleparker er dollar-tegnene i øjne-
ne på de private mølleudviklere. Vi sælger 
ud af naturværdierne og overfører penge-
ne til private mølleparkudviklere,” forklarer 
han. •

De danske kyster og det beslægtede havmiljø bliver flere steder 
truet af mastodontiske kraftværker. Havvindmølleparkerne vil 
producere masser af grøn strøm, men prisen giver i stedet røde 
tal på naturens bundlinje.

Casper Ulsøe

Ole Nyvold
formand
Beskyt Jammerland 
Bugt

Bevar Danmarks 
kystnære havmiljøer
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HVORDAN SIKRES EN  
ANSVARLIG GRØN OMSTILLING?

Hold AFSTAND – til vore kyster!

Horns Rev 2

Horns Rev 3

Nysted
Rødsand 1Rødsand 2

Samsø

Frederikshavn

Avedøre Holme 

Thor

Treå Møllebugt

Sprogø

Frederikshavn

Mejlflak

Kadet Banke

Nissum Bredning 

Vesterhav Nord

Vesterhav Syd

Horns Rev 1

Anholt

Paludan Flak
Samsø

Lillebælt Syd Omø Syd
Kriegers Flak

Middelgrunden
Nordre Flint

Aflandshage
Køge bugt

Jammerland Bugt

Planlagte Anlagte

Havvindmølleparker Industrialiserede kyster

De havvindmølleanlæg som lige nu er ved 
at få Energistyrelsens godkendelse, bliver 
langt større end dem som findes i dag.

Størrelse er udtryk for antal MW

Runde- 
tårn

41,55 m

Paludan 
flak Samsø

230 m

Anholt
142 m

Storebælts-
broen
254 m

Eksempler på lokation Maksimal 
produktion

Max antal 
møller

Max 
vingehøjde

Afstand til 
land

Jammerlandbugt 240 MW 80 stk 200 meter 6 km

Lillebælt Syd 16 0 MW 40 stk 193 meter 4 km

120 MW 20 stk 150 meter 4 km

Vesterhav Nord 175 MW 21 stk 193 meter 5,5 km  

228 MW 22 stk 230 meter 4 km

Eksempler på lokation Maksimal 
produktion

Max antal 
møller

Max 
vingehøjde

Afstand til 
land

Middelgrunden (KBH) 40 MW 20 stk 111 meter 2 km

Anholt 400 MW 111 stk 142 meter 15 km

Rødsand 1 167 MW 72 stk 110 meter 10 km

Samsø 23 MW 10 stk 105 meter 4  km

Horns Rev 1 160 MW 80 stk 110 meter 20 km

Kære Medborger
Hvis du vil bidrage til bevarelsen af vore fælles 
naturværdier, så meld fra, når din pensions- 
opsparing investeres i gigantiske kystnære  
havvindmølleparker som unødvendigt placeres 
klos op ad de danske kyster.
 

Kære Politiker
Tiden er inde til at træde i karaktér, og få rettet op 
på alvorlige mangler i Energiaftalen fra 2012. Den 
folkelige opbakning til den nødvendige grønne 
omstilling står på spil. Derfor STOP alle projekter 
om opførelse af kystnære havvindmølleparker –  
Fokusér i stedet på bæredygtige løsninger med 
havvindmølleparker og energiøer langt fra land.

Naturen taber
Opstillerne bag de kystnære havvindmølleparker 
evner ikke selv at tage de nødvendige naturhensyn. 
Uoprettelig skade opstår når myndighederne, trods 
omfattende veldokumenterede negative konse-
kvenser, alligevel godkender kystnære projekter  
og herved prioriterer opstillernes indtjening frem-
for naturen. 

Havvindmøller kan opstilles indtil 4 km fra kysten

Indrykket af:
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Indrykket af: 

Kære Medborger
Du kan bidrage til bevarelsen af vore fælles
naturværdier, så meld fra, når din pensions-
opsparing investeres i gigantiske kystnære 
havvindmølleparker som unødvendigt placeres
klos op ad de danske kyster.
Virkeligheden har vist, at man kan etablere 
økonomisk rentable løsninger langt til havs uden 
støtte.

Kære Politiker
Tiden er inde til at træde i karaktér og få rettet 
op på alvorlige mangler i Energiaftalen fra 2012. 
Den folkelige opbakning til den nødvendige 
grønne omstilling står på spil. Derfor STOP alle 
projekter om opførelse af kystnære havvind-
mølleparker. Fokusér i stedet på bæredygtige 
løsninger med havvindmølleparker og energiøer 
langt fra land.

Naturen taber
Opstillerne bag de kystnære havvindmølle-
parker evner ikke selv at tage de nødvendige 
naturhensyn. Uoprettelig skade opstår, når 
myndighederne, trods omfattende  veldoku-
menterede negative konsekvenser, alligevel 
godkender kystnære projekter og herved 
prioriterer opstillernes indtjening fremfor 
naturen.

Havvindmøller kan opstilles helt indtil 4 km fra kysten



Grøn omstilling af den kollektive transport 
spiller en væsentlig rolle, hvis Danmark skal 
nå sin ambitiøse klimamålsætning om 70 pct. 
CO2-reduktion inden 2030 og modvirke den 
stigende trængsel på vejene.  Det er derfor 
helt afgørende, at staten i samarbejde med 
kommunerne og regionerne finder grønne 
løsninger, der har god kapacitet, kan levere 
god service og høj kvalitet og samtidig har en 
sund økonomi.

”Klimaudfordringen kræver, at vi i fællesskab 
får skabt nogle rammer, så efterspørgslen på 
fossilfri busdrift øges, og vi dermed får skabt 
et reelt alternativ til traditionel busdrift, både i 
forhold til klimaet og økonomien”, siger Movi-
as bestyrelsesformand Kirsten Jensen.

Movia fastsatte allerede i 2016 mål om, at 
hele busdriften skal være fossilfri i 2030. Og 
mange kommuner har allerede investeret i kli-
mavenlige busser. 

”2019 var et skelsættende år for Movias om-
lægning til emissionsfri busdrift i Danmark. 

76 el-busser kom ud at køre i Roskilde, Kø-
benhavns, Frederiksberg, Ballerup og Egedal 
kommuner. Det svarer til fem pct. af busserne 
i Movias område. I sommer er alle havnebus-
serne skiftet ud i Københavns Havn, så de 
ikke længere sejler på diesel men på el. Til 
næste år indsætter vi yderligere næsten 50 
el-busser i Slagelse, Guldborgsund, Lolland, 
Københavns, Rødovre, Glostrup, Ballerup 
Kommuner”, fortæller Kirsten Jensen.

Stigende biltrafik en stor udfordring
Selv om det går godt med at omlægge til fos-
silfri busdrift, så er stigende biltrafik en stor 
udfordring både for trængslen på vejene og 
for klimaet, påpeger Movias bestyrelsesfor-
mand. 

”Den kollektive transport vil stort set være fos-
silfri i 2030, og det er et væsentligt bidrag til 
at begrænse CO2-udslippet. Men prognoser-
ne viser, at biltrafikken vil stige markant de 
kommende ti år, og så vil C02-reduktionen fra 
den kollektive transport blive spist op. Så er 
vi jo lige vidt. Derfor er det helt afgørende, 
at flere vælger at rejse sammen og gøre det 
i den kollektive transport”, understreger Kir-
sten Jensen. 

”Så det er helt afgørende, at vi prioriterer 
at investere i den kollektive transport, el-
lers vil mange familier købe bil nummer 
to.  Og her er der også behov for, at vi 
tænker i nye transportformer”, understre-
ger Kirsten Jensen.

BRT – hurtig og billig genvej til 
klimavenlig kollektiv transport
Bus Rapid Transport (BRT) ses af mange 
som en af de nye klimavenlige transport-
former, der kan give danskerne mere og 
bedre kollektiv transport. BRT kan bedst 
beskrives som tog på gummihjul, de er el-
drevne og derfor meget klimavenlige. De 
har egne vejbaner, det giver passagerne 
kortere rejsetid og med mange afgange 
hver eneste time har BRT også en høj 
kvalitet for de rejsende. Movia foreslår i 
sin nye mobilitetsplan at erstatte de fire 
nuværende S-buslinjer med BRT-linjer.

”BRT har så også den fordel, at linjerne 
kan anlægges langt hurtigere end trans-
port på skinner. Den første BRT-linje kan 
tages i brug kun tre år efter en politisk 
beslutning, og derfor er BRT en af nøgler-
ne til at nå det nationale klimamål om 70 
pct. reduktion af CO2 inden 2030, siger 
Kirsten Jensen.   

R-busnettet, som består af 20 linjer og 
fylder meget i både region Sjælland og 
region Hovedstaden er også et vigtigt ind-
satsområde i arbejdet med at få flere til 

at benytte klimavenlig kollektiv transport. 
”R-nettet forbinder de større byer og gi-
ver gode forbindelser til og fra mindre og 
større bysamfund, og derfor er det vigtigt 
med tiltag, som kan give høj rejsehastig-
hed og reducere trængsel. Det er også 
vigtigt, at vi sikrer god sammenhæng 
med andre former for mobilitet, så de rej-
sende oplever, at det er lettere f.eks. at 
cykle eller gå til stoppestedet alternativt 
at man kan parkere sin bil og tage toget 
det meste af vejen. Så der er mange vig-
tige opgaver at tage fat på i samarbejdet 
mellem staten, regionerne og kommuner-
ne”, siger Kirsten Jensen. •

Flere skal tage med klimavenlige busser og tog i stedet for at 
køre i bil. Så enkelt er det, hvis Danmarks ambitiøse klimamål 
skal indfries. De 45 kommuner og de to regioner på Sjælland er 
gået sammen med Movia om en fælles mobilitetsplan, som stiller 
mål for grøn omstilling og mobilitet på hele Sjælland. 

Kollektiv transport er afgørende for 
at indfri nationale klimamål

• Movia har ca. 1.390 busser

• I år er antallet af fossilfri busser nået op 
 på 177, heraf er 76 er el-busser.

• I år er 12,5 pct. af busserne fossilfri.  

• El-busserne alene reducerer CO2-udled-
 ningen med 6.000 ton om året. 

• El-busserne kører i Roskilde, København, 
 Frederiksberg, Ballerup og Egedal 
 kommuner. 

• I sommer er alle havnebusser skiftet ud, 
 så de nu sejler på el.

• El- og hybridbiler udgjorde i januar 2019 
 0,5 procent af alle personbiler i Danmark, 
 viser tal fra Danmarks Statistik.

Movia

BRT kan bedst beskrives som tog på 
gummihjul, de er eldrevne og derfor 
meget klimavenlige. 
De har egne vejbaner, det giver 
passagerne kortere rejsetid, og med 
mange afgange hver eneste time 
har BRT også en høj kvalitet for de 
rejsende. 
Illustration: Movia

Jakob Rohde-Brøndum
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Bæredygtighed kan have mange farver og former i den 

almene sektor. Både når boligerne skal bygges, når de 

skal renoveres – og når mennesker skal bo i dem.

Hvert år støtter Landsbyggefonden tiltag, der reducerer 

byggeriets klimaaftryk. Ofte går midlerne til omfattende 

ændringer af et helt boligområde.

I sidste ende fi nder de ressourcebesparende tiltag også 

vej til den enkelte bolig, og til beboerens klimaregnskab 

og pengepung. 

Grønne gummigeder, lav-energi LED-belysning 
eller en ny ’overfrakke’ til en hel bygning. 

Byggeri og boligliv 
med blik for 

klodens bæreevne



A+ eller A+++. 
Energimærket har i 25 år været det afgø-
rende pejlemærke, når forbrugere skulle 
se køleskabet eller fryserens effekt på 
miljøet. Energimærket er stadig en præcis 
indikation på husholdningsapparatets ener-
giforbrug, når det er i brug i hjemmet, men 
det siger ikke meget om produktets samle-
de miljøbelastning. 

I 2020’erne vil forbrugerne kigge bredere, 
når de vælger hvidevarer. De vil søge infor-
mation også om miljøbelastning i produk-
tionsfasen, produkternes levetid og deres 
skrotning.  

Det siger direktør i APPLiA Danmark Henrik 
Egede, der tilføjer, at branchen allerede i 
dag giver forbrugerne et beslutningsgrund-
lag for at træffe grønne valg.

”Forbrugerne er vant til energimærket og 
vant til at kigge på energiforbrug i brugs-
fasen. Det er imidlertid kun ét punkt i mil-
jøbelastningen. Fremover vil forbrugerne 

i højere grad kigge hele cirklen rundt og 
være opmærksomme på alle miljøaspek-
ter, når de køber hvidevarer”, siger Henrik 
Egede.

Produktpas kan være vejen frem
Der er i dag lovpligtige produkt-databaser, 
så forbrugerne kan sammenligne appa-
raters funktionalitet og ydeevne ud over 
energimærket. Henrik Egede peger på, at 
et samlet ”produktpas” på længere sigt er 
en mulighed, så forbrugerne hurtigt kan 
danne sig et overblik over produktets sam-
lede miljøeffekt.

”EU er lige nu på vej med lovgivning, der 
forlænger produkternes levetid i markedet. 
Producenterne ønsker fokus på fremtidens 
cirkulære livsstil. På længere sigt er et 
produktpas måske en løsning for det vok-
sende antal forbrugere, der aktivt gennem 
produktvalg vil bidrage til den grønne om-
stilling”, påpeger Henrik Egede.

Reparation frem for smid væk
Siden 1960’erne har den vestlige verden 
levet i en brug-og-smid-væk-kultur. Når tør-
retumbleren sætter ud, ringer vi ikke efter 

reparatøren, men kigger i stedet efter bed-
ste tilbud på en ny. Vil vi være bæredyg-
tige, skal vi tage større egetansvar – for 
vedligehold og reparation. 

”I 1995 havde vi i gennemsnit 15 produk-
ter i hjemmet, som skulle i stikkontakten. I 
dag har vi mellem 60-70, så der er virkelig 
noget at hente, hvis vi undlader blindt at 
smide apparater og elektronik ud, når der 
er det mindste problem. 

Det er en myte, at forbrugeren ikke kan 
få reservedele til sine hvidevarer. Jeg be-
søgte for nylig en virksomhed, som leverer 
reservedele til 400 brands og har dag-til-
dag levering i Danmark. Det er muligt at 
få reservedele til alle varemærker – og AP-
PLiA har længe ønsket, danskerne ligesom 
svenskerne kunne trække udgiften til repa-
rationer fra over håndværkerfradraget”, si-
ger Henrik Egede og nævner bevægelsen 
”Right to Repair” som et godt eksempel 
på, at moderne forbrugere ønsker mere 
bæredygtighed. 

Respekt for fødevarer og tekstil
Fra 2021 kommer skærpede krav fra EU. 
Producenter skal kunne levere reservedele 
i op til ti år på en række produkter, fx va-
skemaskiner. Og producenter skal i højere 
grad dele informationer om reparationsan-
visninger.

Desuden bliver der i Danmark sat gang i 
et marked for genbrugsprodukter – dvs. 

at fungerende hvidevarer, der egentlig var 
kasseret, med kyndig reparation og med 
almindelig reklamationsret kan gensælges.

”Vi går i den rigtige bæredygtige retning. 
Bæredygtighed er energiforbrug i brugsfa-
sen – men også meget mere. Det er f.eks. 
også respekt for ressourcer som fødeva-
rer og tøj/tekstiler. Med kameraer i køle-
skabe og dampfunktioner i vaskemaskiner 
kan vi forlænge levetiden for fødevarer og 
tøj”, siger Henrik Egede.

”Branchen leverer i dag mange bæredygti-
ge løsninger. Vi skal hver dag blive bedre 
til at fortælle historien – og sikre, at energi-
mærket i fremtiden bliver et blandt mange 
pejlemærker, når der vælges nyt til hjem-
met”.•

2020’ernes forbruger vil kigge udover energimærket, når de 
køber husholdningsapparater.  – Vi kommer måske til at se et 
produktpas, hvor forbrugerne kan se apparatets samlede miljø-
effekt, siger Henrik Egede fra APPLiA Danmark - brancheorgani-
sation for producenter af hvidevarer og elektriske husholdnings-
apparater.

Jakob Rohde-Brøndum

Fremover vil forbrugerne i højere grad kigge hele 
cirklen rundt og være opmærksomme på alle 
miljøaspekter, når de køber hvidevarer, mener 
Henrik Egede,  direktør i APPLiA Danmark. 
Foto: APPLiA

Henrik Egede

Hvidevarer får nye pejlemærker

Vi forbrugere skal væk fra en ”brug-og-smid-væk” 
kultur og stedet beholde vores hårde hvidevarer i 
længere tid. (Foto: APPLiA)
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Der tages forbehold for udsolgte varer, billed- og trykfejl, moms- og afgiftsændringer samt leveringssvigt. Tilbuddene gælder t.o.m. 29. aug. 

Gælder t.o.m. lørdag d. 29. august

tilbud

*
 
Fås så længe lager   haves.

Frilandsæg
• M/L.
• 10 stk.
Pr. stk. 1,80
Normalpris 26,50

Spar 32%Spar 32%

18.-
26,50

/bk

MSC sejfilet  
med topping
• Á la Bordelaise  

eller broccoli.
• 400 g.
Pr. kg 49,88

1995

Fast vare

/pk

 DYB
FROST

Kyllingebrystfilet
• Classic eller mild chili.
• 150 g.
Pr. kg 80,00
Normalpris 16,95

Spar 29%Spar 29%

12.-
16,95

/pk

Normalpris 16,95

Stenovns pizza
• Bruschetta eller Verdura.
• 350-390 g.
Pr. kg maks. 42,71

1495

Fast vare

/pk

 DYB
FROST

Stenovns pizza

Økologisk  
Fairtrade 
chokolade
• 100 g.
Pr. kg 149,50

1495

Fast vare

/pk



Det er næppe gået mange forbi, at enorme 
mængder mad går til spilde. Det gælder 
både ude i verden, men også herhjemme på 
danske breddegrader, hvor det er estimeret, 
at over 700.000 ton madvarer hvert år smi-
des ud. Det er et kæmpe problem rent klima-
mæssigt, at så store mængder mad bliver 
sendt direkte i skraldespanden i stedet for 
på panden. Derfor er der også stort fokus 
på at forandre situationen til det bedre. En af 
de bedste måder at reducere madspildet er 
selvfølgelig at opbevare madvarerne under 
de bedste forhold, så de holdes friske i så 
lang tid som muligt. 
 Dennis Juelsgård, som er Product Mana-
ger for Liebherr, mener også madspildssitu-
ationen er alvorlig og at bæredygtighed i pro-
dukterne kan være med til at gøre en forskel.   
  ”Bæredygtighed er et nøgleord for fremti-
den, hvor hele produktets livscyklus vil bety-
de mere og mere for forbrugerne. Det lever 
Liebherr i høj grad op til, hvorfor vi hos Witt 
som distributør i Norden er stolte over at 
have Liebherr med på rejsen” fortæller Den-
nis Juelsgård.
 Derfor anbefaler han produkter fra den 
tyske virksomhed Liebherr, der anses for 
at være specialister, når det kommer til pro-
duktion af frysere, køleskabe og vinskabe. 
Virksomheden er nemlig pioner indenfor bæ-
redygtighed.
 ”Den grønne omstilling ligger helt klart i 
Liebherrs DNA. Det kommer til udtryk både 

i deres kvalitetsprodukter, hvor madvarerne 
opbevares friskere i længere tid med funkti-
oner som BioFresh, DuoCooling og NoFrost, 
men også i hele tankegangen bag produktet, 
hvor alt fra valg af materialer, produktion og 
levering har været gennem et grønt efter-
syn.”

Liebherr sprænger energiskalaen
Det er ikke uden en vis gennemslagskraft, 
at Liebherr omtaler sig selv som bære-
dygtighedspioner. 84 procent af Liebherrs 
apparater til husholdningsbrug har nemlig 
energimærket A++ eller A+++ – og flere af 
husholdningsapparaterne er faktisk så ener-
gieffektive, at de reelt set sprænger energi-
skalaen og kunne få mærkatet A+++/-20 
procent – hvis det altså var tilladt at skrive. 

Så selvom Liebherr ikke får den rette kredit 
for sit pionerarbejde på energiskalaen, så er 
det lettere at se virksomhedens klimafokus 
skinne igennem i det samlede klimaregn-
skab.
 Der er mange grunde til at Liebherr får så 
mørkegrønne karakterer. Det skyldes ikke 
mindst deres fremtidsorienterede tilgang til 
produkterne. De er ressource- og energief-
fektive, der er høj genanvendelighed i mate-
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I mere end 60 år har Liebherr specialiseret sig i køleskabe, 
fryseskabe og vinskabe af særlig høj kvalitet. Bæredygtighed 
er integreret i deres produkter, hvor længere holdbarhed er 
sikret både for vores madvarer, men i sidste ende også for 
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Casper Ulsøe

Liebherr – pioner indenfor 
bæredygtighed

Liebherr har i flere år været 
frontløbere på en mere bæredygtig 
fremtid for kloden og har blandt 
andet reduceret sit co2-udslip fra 
produktionen med 60 procent siden 
2017 .

Køleskabe fra Liebherr er ikke kun blandt markedets mest rummelige – de er også utroligt lydsvage, 
mens de holder madvarerne friske.
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biofresh.liebherr.com

Den perfekte opbevaring af dine madvarer.
Forlænget friskhed med BioFresh. Glem alt om afrimning med NoFrost.
Bæredygtig, pålidelig og eff ektiv. 

Kvalitet, Design og Innovation 



Partnerskaber sikrer løsninger på emballage

Producenter, leverandører og detailkæder 
er nærmest faldet over hinanden i den gode 
sags tjeneste. Mens billeder af plastikøer i 
Stillehavet og et presset globalt klima har 
ramt vores skærme, har alle haft travlt 
med at byde ind med bæredygtige løsnin-
ger, som kan redde planeten. Men selv om 
mange løsninger er gode for miljøet, så har 
mange nye tiltag vist sig at være knap så 
klimavenlige på den lange bane.

Det har discountkæden REMA 1000 taget 
konsekvensen af og indledt et samarbejde 
med flere klimaeksperter, som skal være 

med til at sikre mere langtidsholdbare løs-
ninger.

Partnerskaberne betyder, at REMA 1000 
får hjælp til at træffe de klogeste valg, så 
kæden kan være med til at inspirere forbru-
gerne og samtidig stille større krav til leve-
randørerne.

”Plastik har i de senere år været et stort 
emne, som kunderne forholder sig til, og vi 
har derfor længe kigget på, hvordan vi kan 
minimere brugen af plast, men vi er ikke 
specialister og har derfor ledt efter spar-
ringspartnere, som ved noget om plast og 
klimaet og kan hjælpe os med at træffe de 
rigtige valg”, siger indkøbs- og marketingdi-

rektør i REMA 1000, Anders René Jensen.

Affaldsfrit samfund
REMA 1000 har derfor indledt strategiske 
partnerskaber med bl.a. Københavns kom-
mune og miljøorganisationen Plastic Chan-
ge. Miljøorganisationen, som har været med 
til at udarbejde REMA 1000s emballage- 
og plaststrategi, arbejder for et affaldsfrit 
samfund, hvor ressourcerne bruges på den 
bedst mulige måde.

”Da vi i starten undersøgte, hvordan vi kun-
ne nedbringe vores brug af plast, troede vi, 
at bionedbrydeligt plast var fremtiden. Vi vil-
le fremstille poser lavet af kartoffelskræller, 
som kunne nedbrydes biologisk, men da jeg 
på et møde med flere eksperter fortalte om 
planerne, rystede de på hovedet”, fortæller 
Anders René Jensen.

Poserne var nemlig slet ikke så biologisk 

REMA 1000 samarbejder med flere miljøeksperter for 
at skabe langtidsholdbare løsninger, som kan inspirere 
kunderne og stille krav til leverandørerne.

Jakob Rohde-Brøndum

nedbrydelige, som REMA 1000 troede.
”Det havde været en katastrofe, hvis vi 
havde fortsat med de planer. Poserne var 
nemlig slet ikke biologisk nedbrydelige på 
grund af det danske klima, og rent teknisk 
kunne de heller ikke frasorteres, så vi be-
sluttede at lytte til eksperterne og kigge på 
mere cirkulære løsninger”, siger han.

Flergangsservice
Sammen med Plastic Change og Køben-
havns kommune, som begge fungerer som 
sparringspartnere i jagten på mere bære-
dygtige og langtidsholdbare løsninger, be-
gyndte REMA 1000 at designe emballager-
ne, så de kan sorteres og genanvendes på 
udvalgte produkter, hvor det giver mening.  

”Formålet med partnerskaberne er at mind-
ske plastikforureningen ved at rette fokus 
mod udvikling, reduktion, genbrug og gen-
anvendelse af plastemballage og -produk-

ter”, understreger Anders René Jensen. 

Samarbejdet betyder bl.a., at REMA 1000 
bevæger sig væk fra ”køb og smid væk” 
kulturen. Poser og fx plastikservice skal 
kunne bruges flere gange, så kunderne 
ikke bare smider emballagen og servicen 
væk.

”Plast er ikke problemet. Problemet er, at vi 
mennesker smider det de forkerte steder, 
så vi skal fra engangsservice til flergangs-
service”, siger Anders René Jensen.

Kræver holdningsændring
Den øgede fokus på genanvendelse og 
cirkulær økonomi betyder, at REMA 1000 
har stoppet alt salg af engangsservice – 
uanset materiale – og i stedet er der nu 
kun flergangsservice på hylderne. Det er 
service i holdbart og slidstærkt plast, som 
kan vaskes op igen og igen.

”Med flergangsservice ønsker vi at bidrage 
til en bevægelse væk fra brug-og-smid-væk-
kulturen. Vi ønsker samtidig at bidrage po-
sitivt i forhold til miljøet ved at nedbringe 
mængden af affald og hjælpe kunderne 
med et bedre alternativ, som i sidste ende 
også vil være en billigere løsning, fordi det 
kan bruges igen og igen,” siger Anders Jen-
sen og tilføjer, at det vil kræve en ændring 
hos kunderne. 

”Det betyder en holdnings- og kulturæn-
dring, hvor vi skal tilbage til, at vi tager 
vores service med på skovtur og derefter 
med hjem igen for at vaske det op, men vi 
tror på, at kunderne er parate til at genbru-
ge i stedet for at smide ud,” slutter Anders 
René Jensen.•
Læs mere om REMA 1000s emballage- og 

plaststrategi på 
www.rema1000.dk

Det er især billeder som disse, der har fået REMA 
1000 til at satse på flergangsservice og genanvendelige 
emballageløsninger. Foto: Plastic Change

REMA 1000 har droppet al engangsservice og sælger 
i stedet flergangsservice, som er designet til at kunne 
bruges mange gange. Foto: Plactic Change
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Bestil dit eksemplar
på danskeark.dk

DE 17 VERDENSMÅL – KOM NU I GANG!
Verdensmålene er in-
gredienser i en global 
forandringsproces, 
der opfordrer os til at 
tænke og arbejde på 

nye måder, hvilket som 
al anden nytænkning kræver en solid 
organisatorisk forankring.

Globalt set har samfundsliv og økonomi 
set markante spring frem i de seneste 
årtier. Men naturgrundlaget er voldsomt 
udfordret. Naturens ressourcer forbru-
ges hurtigere end de kan fornyes, med 
store konsekvenser for plante og dyreliv 
– en udvikling, der forstærkes af klima-
forandringerne. I arkitekturen kan der 
skabes værdi med langt klogere brug af 
ressourcerne, så fremtidige generationer 
fortsat får et bedre udgangspunkt end 
de foregående.

Samtidig er menneskerettigheder globalt 
set under pres, bl.a. arbejdstagerrettig-
heder i det globale syd, og dette påvirker 
fx materialeproduktion og værdikæder 
i byggeriet. I arkitekturen er der et stort 
potentiale for at fremme demokratiserings-
processer og skabe inkluderende bysam-
fund for alle. Her er brug for arkitekters, 
ingeniørers og byplanlæggeres innovation. 

Nogle kender ikke Verdensmålene. Andre 
gør og bruger dem til at udvikle deres 
forretning til at ”do good”, øve en positiv 
indfl ydelse og/eller reducere en negativ 
indfl ydelse ved at bruge verdensmålene 
som strategiske og taktiske udviklings-
greb for deres forretning. 

Og så er der dem, der går all in på at bru-
ge verdensmålene til at nytænke deres 
virksomhed, udnytte sprækker og åbne 
vinduer, opdyrke nye forretningsområder 
og være forrest i bussen ift. at drage 
fordel af de ændringer i markedet, som 
kommer til at tegne fremtiden.

Uanset hvilket niveau man er på, kan 
der være behov for input og inspiration 
til at forvalte verdensmålene. Danske 
Arkitektvirksomheder kommer derfor 
her i efteråret 2020 med en guide til 
arkitektvirksomheder m.fl . der ønsker 
at komme i gang med at bruge Verdens-
målene som rettesnor, et forretnings-
mæssigt udviklingsgreb, inspiration og 
sågar ”raison d’être”.

Guiden ”De 17 Verdensmål – Sådan 
kommer I i gang!” indeholder cases fra 
arkitektvirksomheder der allerede er 
godt i gang og en gennemgang af de 17 
Verdensmål med forslag til, hvordan de 
enkelte mål, kan inddrages på fx projekt- 
og organisationsniveau.

Der ligger et kæmpe potentiale i Verdens-
målene – og nu er det op til dig og din 
virksomhed!

AF LENE ESPERSEN, adm. direktør, Danske Arkitektvirksomheder

DE 17 VERDENSMÅL – KOM NU I GANG!

 

OK!  
Verdensmålene kan 
ikke lære jer noget!

”DE 17 VERDENSMÅL– SÅDAN KOMMER I I GANG!”
– er lige noget for jer! Når I skal kommunikere jeres værdiskabelse.

Og de skærper jeres muligheder for innovation og forretningsudvikling.

Vores 
hvad?

Hrmf!

Jeps!

Ja da!

Absolut!

Nemlig!

Njae ...

Tjek! Og I kan dokumentere det, så jeres kunder kan forstå det?

Så altid sort bundlinie og god årsrapport?

Og jeres interessenter – kender I dem, og ved hvad  de vil have, og hvordan 
 I giver dem det?

Og det æder bygherrerne ukritisk? Og er altid glade og tilfredse og betaler  
uden at kny??

Arh,  
ikke sådan  

helt ...

Mumle ...

Kan I fortælle historien om hvordan I bygger bæredygtigt og skaber værdi,  
så kunderne forstår det?

God  
arkitektur er  

altid bære- 
dygtig!

Den brændende platform: 
Jo flere mennesker vi bliver … 
jo flere produkter har vi brug for …
jo mere forbruger vi af ressourcer …
jo mere forurener vi …
jo mere klimapåvirkning udløser vi … 
jo mere ekstreme vejrforhold risikerer vi, som påvirker vores  
muligheder for fødevareproduktion kritisk … 
jo mere sult afstedkommer det …
jo flere vil migrere …
jo større risiko er der for spredning af sygdom,  
miskommunikation, friktion og tab af tillid … 
jo mere ustabilitet … 
jo mere vil ulighed øges – med slagsider for verdensøkonomien.

... men hvordan kommer I i gang?... og hvor svært kan det være?
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”Vi flyttede ind i starten af august, hvor der 
var tredive grader udenfor, men inde i de 
nye kontorlokaler var temperaturen helt 
perfekt. Sensorer i huset holder nemlig øje 
med, hvor varmt her er, og vores system 
sørger for at skabe det helt optimale inde-
klima.”

Det fortæller Michael Nielsen, administre-
rende direktør i Beckhoff Automation. 
Firmaet leverer digitale løsninger til byg-
ninger, såkaldt bygningsautomatik, så da 
firmaets nye domicil skulle bygges, lå det 
helt til højrebenet at gøre firmaets egne lo-
kaler fuldt digitaliseret. 

”Når nu vi laver sådan noget udstyr selv, vil 
vi gerne bruge vores eget kontor som et 
levende showroom. Det giver også vores 
medarbejdere førstehåndserfaring med, 
hvad det er for et produkt, vi sælger,” for-

tæller Michael Nielsen og tilføjer:

”Vi er gået all in og har prøvet at bringe alle 
de digitale ideer, vi har fået, i spil. Det er en 
rejse, der ikke slutter, for der bliver ved med 
at dukke nye ideer op. Det hele er koblet op 
på en fælles platform, hvilket gør det er nemt 
at implementere nye funktioner ved hjælp af 
software-moduler. I øjeblikket arbejder vi på 
en løsning, der kan lave mere energilys om 
morgenen og sidst på eftermiddagen. Ved at 
ændre på farven fra lysarmaturerne kan man 
påvirke menneskers energiniveau.” 

Luft og lys
Når man som medarbejder møder ind i Beck-
hoff Automations nye domicil, kører man sin 
hånd gennem en håndscanner. 

”Så ved huset, at nu er Per mødt ind på ar-
bejde, og så bliver hans arbejdsplads startet 
op, og lyset omkring den bliver tændt. Hvis 
han er den eneste, der er mødt ind tidligt, så 
er resten af huset i en slags dvaletilstand,” 

forklarer Michael Nielsen og fremhæver den 
automatiske styring af lyset i huset.

”Lyset i loftet tilpasser sig årstiderne og dags-
lysets rytme. Om vinteren laver vi lidt mere 
hvid farve i lyset for at skabe mere energi, og 
om sommeren tilføres lyset lidt mere rødt for 
at dæmpe det kraftige lys.” 

Alle kontorer og mødelokaler i huset er ud-
styret med intelligente klimaanlæg, der måler 
temperatur og CO2-niveau og sørger for at 
tilføre frisk luft, hvis luften bliver for tæt. 

Michael Nielsen har allerede fået rigtig mange 
positive tilbagemeldinger fra sine medarbej-
dere.

”Jeg fornemmer, at der er en enorm positiv 
energi omkring det nye kontor. Mange siger 
”Hvor er det dog smart, og hvor er det dejligt 
at arbejde her”. Alene det med lyset er et hit. 
Det giver bare mere energi,” siger Michael 
Nielsen.

Der koster naturligvis penge at få et fuldt di-
gitaliseret kontor som hos Beckhoff. Men det 
betaler sig i længden, siger Michael Nielsen.

”Man skal putte lidt ekstra penge i softwaren, 
men det bliver betalt hjem på rekordtid, fordi 
huset er så intelligent, at det sparer lys og 

varme. Det er derfor ikke dyrere at lave et in-
telligent system, der samler alle funktionalite-
ter fremfor at købe alle systemerne separat. 
Et intelligent køleanlæg står jo ikke bare og 
buldrer afsted, når der kun er nogle få medar-
bejdere i huset. Hvis du har et separat anlæg, 
der ikke er klar over, hvor meget luft der er 
brug for, så kører det jo bare med 18 grader i 
hele huset, og det er dyrt både økonomisk og 
miljømæssigt.”

Datasikkerhed
Et intelligent kontor fungerer ved at vide, hvil-
ke medarbejdere, der er mødt ind, og hvor i 
bygningen, de befinder sig. Det rejser nogle 
etiske problemstillinger i forhold til overvåg-
ning. Hos Beckhoff Automation har man der-
for indhentet tilladelser fra alle medarbejderne 
i huset, lige fra salgsingeniørerne til rengø-
ringspersonalet.

”Man skal virkelig være obs på at overholde 
GDPR-reglerne, når man laver et digitaliseret 
kontor. På vores arbejdsplads har vi informe-
ret vores medarbejdere om, hvad vi registre-
rer, og hvor data er gemt,” fortæller Michael 
Nielsen og understreger, at det er frivilligt, om 
man vil være med.

”Folk kan godt sige nej, så får de bare en nøg-
le og kan selv gå ind og tænde sin lampe og 
plugge computerstikket i.” •

Beckhoff Automations nye domicil i Kolding er fuldt digitali-
seret, og alt fra lysindfald på kontorpladserne til CO2-indhold 
i mødelokalerne er styret fra én platform. Det giver ikke kun 
mere tilfredse medarbejdere, men er også godt for både mil-
jø og pengepung. Det siger administrerende direktør Michael 
Nielsen. 

Lise Kloch

”Huset ved præcis, hvem der er
på arbejde, og hvor meget, der skal 

skrues op for varmen”
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Private opgaver Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Private opgaver 
for over 100 

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Behandlingsprisen for 
madaffald er 305 kr./ton, 
mens den for restaffald er 
560 kr./ton, så sorteringen 

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen billigere.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

Klima og cirkulær økonomi

Affaldsbehandling

100  
kr.

Afgift til staten
16 mio. kr.

pct.
- 45

22 mio. kr.

Bedre miljø og lavere takster

Privat indsamler

Privat  
biogasanlæg

Fjernevarme 
og strøm

Biogas

Næringsstoffer 
til landbrug

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 

Forbehandling til biogas  
og affaldsenergi

Synergi giver sund og 

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
-neutral energikilde. Vitale næ-

ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Behandlingsprisen
madaffald er 
mens den for restaffald er 
560 kr./ton,

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen billigere.

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

Klima og cirkulær økonomi

Affaldsbehandling

100  
mio. kr.

Afgift til staten
16 mio. kr.

pct.
75

pct.
- 45

22 mio. kr.

Privat indsamler

Privat 
biogasanlæg

Fjernevarme 
og strøm

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 
privat vognmand:

Forbehandling til biogas  
og affaldsenergi

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ-
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

100  
mio. kr.

16 mio. kr.

pct.
75 22 mio. kr.

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 
privat vognmand:

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ-
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen 

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

Klima og cirkulær økonomi

Affaldsbehandling

100  
mio. kr.

Afgift til staten
16 mio. kr.

pct.
75

- 45
22 mio. kr.

Privat indsamler

Fjernevarme 
og strøm

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 
privat vognmand:

Forbehandling til biogas 
og affaldsenergi

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ-
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Behandlingsprisen for 
madaffald er 305 kr./ton, 
mens den for restaffald er 
560 kr./ton, så sorteringen 

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen billigere.

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

Klima og cirkulær økonomi

Affaldsbehandling

100  
mio. kr.

Afgift til staten
16 mio. kr.

pct.
75

pct.
- 45

22 mio. kr.

Bedre miljø og lavere takster

Privat indsamler

Privat  
biogasanlæg

Fjernevarme 
og strøm

Biogas

Næringsstoffer 
til landbrug

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 
privat vognmand:

Forbehandling til biogas  
og affaldsenergi

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ-
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen 

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

Klima og cirkulær økonomi

Affaldsbehandling

100  
mio. kr.

Afgift til staten
16 mio. kr.

pct.
75

- 45
22 mio. kr.

Privat indsamler

Fjernevarme 
og strøm

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 
privat vognmand:

Forbehandling til biogas 
og affaldsenergi

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ-
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

100  
mio. kr.

16 mio. kr.

pct.
75 22 mio. kr.

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 
privat vognmand:

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ-
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Behandlingsprisen for 
madaffald er 305 kr./ton, 
mens den for restaffald er 
560 kr./ton, så sorteringen 

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen billigere.

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
i lokalt ejet non-profit anlæg:

Klima og cirkulær økonomi

Affaldsbehandling

100  
mio. kr.

Afgift til staten
16 mio. kr.

pct.
75

pct.
- 45

22 mio. kr.

Bedre miljø og lavere takster

Privat indsamler

Privat  
biogasanlæg

Fjernevarme 
og strøm

Biogas

Næringsstoffer 
til landbrug

Årligt omsætning: 138 mio. kr. = 
Indsamling via udbud 
privat vognmand:

Forbehandling til biogas  
og affaldsenergi

Synergi giver sund og 
cirkulær økonomi

Madaffaldet sorteres fra restaffaldet, og 
begge dele puttes i en skraldespand med 
to rum. Herefter køres det til vores kombi-
nerede anlæg for madaffald og restaffald i 
Næstved. 

Anlægget var tidligere udelukkende et 
affaldsenergianlæg, men en ovnlinje er 
nedlagt og erstattet af en pulper til madaf-
fald, så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Madaffaldet bliver forbehandlet til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg og restaffal-
det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. 

Biogassen fra madaffaldet kan anvendes 
som CO2-neutral energikilde. Vitale næ-
ringsstoffer som fosfor recirkuleres som 
gødning til gavn for landbrug og miljø. 

Sortering af madaffald har øget  vores sam-
lede genanvendelse med 13 procentpoint.

Fælles indsamling og behandling af madaffald og 
restaffald giver gevinst for klima, miljø og økonomi. 

Behandlingsprisen for 
madaffald er 305 kr./ton, 
mens den for restaffald er 
560 kr./ton, så sorteringen 

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen billigere.

pct.
- 45

Bedre miljø og lavere takster

Privat indsamler

Privat  
biogasanlæg

Biogas

Næringsstoffer 
til landbrug

Forbehandling til biogas  
og affaldsenergi

Behandlingsprisen for 
madaffald er 305 kr./ton, 
mens den for restaffald er 
560 kr./ton, så sorteringen 

af affaldet bidrager også til at gøre 
affaldsbehandlingen billigere.

Private opgaver 
for over 100 
mio. kr. årligt
I den samlede økonomi får 
vores private partnere via 
udbud den langt største 
del af omsætningen i 
husholdningsaffaldet fra 
Affald-Plusfælleskabets 
seks ejerkommuner.

Behandling af madaffald og restaffald 
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En overskuelig affaldssortering og en stor 
foodprocessor er med til at sikre CO2-neu-
tral energi og gødning. Det lyder simpelt, 
og det er det faktisk også, fortæller kom-
munikationschef i AffaldPlus. Niels Dam-
gaard.

”Det er en meget simpel ordning, som bor-
gerne har taget rigtig godt i mod. Vi ind-
samler madaffaldet og kører det igennem 
vores anlæg, som bedst kan beskrives 
som en stor foodprocessor, og så ender 
det til sidst som biogas til glæde for alle”, 
siger Niels Damgaard fra AffaldPlus.

AffaldPlus er et fælleskommunalt affalds-
selskab ejet af Faxe, Næstved, Ringsted, 
Slagelse, Sorø, og Vordingborg Kommu-
ner, som løser opgaver på affalds- og 
energiområdet. Affaldsselskabet begyndte 
den særlige behandling af madaffald i maj 
2018, og AffaldsPlus har allerede nået re-
geringens og EU’s mål om at genanvende 
50 procent af husholdningsaffaldet.

”Sortering af madaffald har øget vores 
samlede genanvendelse med 13 procent-
point”, fortæller Niels Damgaard.

Anlægget var tidligere udelukkende et af-
faldsenergianlæg, men en ovnlinje er ned-
lagt og erstattet af en pulper til madaffald, 
så de to behandlingsformer tilsammen 
udnytter flest mulige ressourcer i affaldet.

Restaffald sorteres fra
Madaffaldet sorteres fra restaffaldet ude 
hos borgerne, og begge dele puttes i en 
skraldespand med to rum. Herefter køres 
det til AffaldPlus’ kombinerede anlæg for 
madaffald og restaffald i Næstved. 

Anlæggets fornemste opgave er at fremstil-
le ”pulp”, - en form for grød, der bruges til 
produktion af biogas og til sidst ender som 
gødning på markerne.

Madaffaldet får først en tur i ”pulperen”, 

hvor det blandes med vand. Den kan inde-
holde 3 tons ad gangen, og på 12 minut-
ter sørger pulperen for, at poser, affald og 
andre materialer hakkes i mindre stykker, 
så maden kan skilles fra det, der ikke er 
organisk.

” I anlægget bliver alt, fx plast, sorteret fra 
madaffaldet, som forbehandles til afsæt-
ning i privatejet biogasanlæg, og restaffal-

det, som ikke er genanvendeligt, bliver til 
strøm og fjernvarme. Biogassen fra madaf-
faldet kan anvendes som CO2-neutral ener-
gikilde. Og vitale næringsstoffer som fos-
for recirkuleres som gødning til gavn for 
landbrug og miljø”, siger Niels Damgaard. 

Ligger under alle grænseværdier
AffaldPlus tager løbende prøver af pulpen, 
som videregives til et uvildigt, certificeret 
laboratorium, der foretager selve analyser-
ne af prøverne.

”Det er vigtigt at understrege, at vi ligger 
under alle de grænseværdier, som staten 
har sat for ’urenheder’ i pulp”, siger Niels 
Damgaard.

AffaldPlus har som mål at være dobbelt så 
gode, som grænseværdierne tillader, det 
gælder ligeledes for fremstillingen af pulp. 
Målet er at bidrage til en fremtid, hvor øko-
nomisk velstand og bæredygtighed ikke 
er hinandens modsætninger, og sammen 
med borgere og virksomheder give affald 
nyt liv eller forvandle det til råstoffer og 
miljøvenlig energi.

”Vores pulp lever op til de kvalitetskrav, 
der angiver, om den må sælges videre til 
biogasanlæg, der leverer restprodukt som 
gødning til økologisk landbrug”, understre-
ger Niels Damgaard. •

AffaldPlus på Sjælland indsamler og behandler madaffald, så 
det kan bruges som gødning og biogas.

Jakob Rohde-Brøndum

Madaffald bliver til 
CO2-neutral energi

Efter indsamling og behandling er madaffaldet 
blevet til pulp, som private biogasanlæg bruger til 
at fremstille biogas. Foto: AffaldPlus

Sådan ser poserne til madaffald ud. Foto: AffaldPlus 
• Indsamlingen af madaffald øger 
 genanvendelsesprocenten

• Omdannes til pulp og herefter biogas

• Restprodukt, som bl.a. indeholder fosfor, 
 bliver til gødning i landbruget

• 1.000 ton madaffald bliver til 1.500 ton 
 pulp

• AffaldPlus forventer at producere ca. 
 28.000 ton pulp i 2020.

Madaffald
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-  Stampemøllens træpiller produceres i 
Danmark af bæredygtigt træ, som er 
PEFC-certificeret, og kommer fra skove i 
nærheden af vores savværk i Ribe.

-  Træpillerne produceres af bi-produkter  
fra vores savværk, som transporteres 
direkte videre til træpillepressen uden 
yderligere transport. Energien vi bruger  
til fremstilling af træpillerne, kommer  
fra dansk vindenergi.

-  Det er den lokale produktion, der sikrer 
mindst mulig CO

2
-belastning, og gør 

Stampemøllens træpiller til Danmarks  
mest miljøvenlige. 

 Du kan bestille træpiller på  
stampemøllen.dk, så leverer  
vi direkte til din adresse.

Stampemøllen.dk er Danmarks 
mest miljøvenlige træpiller  

- direkte til dig

Peter Jensen, indehaver



Den grønne omstilling sikres ikke kun med 
fokus på et enkelt grønt område. Den grønne 
omstilling skal sikres gennem en helhedsori-
enteret energipolitik, som udnytter energifor-
syningen optimalt. Det mener administreren-
de direktør i Aktive Energi Anlæg A/S, Kim 
Jørgensen. Han peger bl.a. på den oversky-
dende varme fra industri, handel og andre 
virksomheder.
 ”Det er vores klare holdning, at en effektiv 
og billig energiforsyning er afgørende for at 
skabe gode betingelser for vækst, beskæf-
tigelse og konkurrenceevne. Dette sammen 
med en ambitiøs og helhedsorienteret ener-
gipolitik er den vigtigste forudsætning for at 
understøtte den grønne omstilling i praksis. 
Og så er det også samfundsøkonomisk for-
nuftigt, miljømæssigt indlysende og energi-
mæssigt optimalt at høste mest mulig over-
skydende varme fra industri, handel og andre 
virksomheder og genbruge varmen i fjernvar-
mesystemet”, påpeger Kim Jørgensen. 

Danmark kan blive verdens 
mest energieffektive
Aktive Energi Anlæg A/S har igennem mange 
år arbejdet med vedvarende energi, dels som 
teknisk rådgivende totalentreprenør, dels 
som udførende totalentreprenør med spe-
ciale i fjernvarme og kraftvarmeanlæg samt 
indenfor industrien.

”Det er og har altid været vores mål, at sikre 
vores kunder en optimeret drift med det for-
mål, at sikre en lav miljømæssig belastning 
samt en lav og stabil varmepris med fokus 
på CO2-neutrallitet, der af de danske politike-
re og myndigheder, anses som en vigtig del 

af den grønne omstilling. Men grøn omstilling 
handler ikke kun om selve energiprodukti-
onen, men det handler også om at udnytte 
energien bedre indenfor fjernvarmen, industri- 
og produktionssektorerne”, siger Kim Jørgen-
sen og tilføjer, at det danske energisystem 
har alle forudsætninger for at være det mest 
fremsynede i verden. 
 ”Elmarkedet bør videreudvikles og vores 
støttesystemer (tilskudsordninger) for ved-
varende energi skal harmoniseres, idet det 
danske energisystem har alle forudsætninger 
for at være det mest innovative, effektive og 
fremsynede i verden. Og så skal der stilles 
krav om, at biomasse er dansk lokalproduce-
ret, så det er en CO2-neutral form for brænd-
sel, og dermed er en vigtig del af den grønne 
omstilling”, understreger Kim Jørgensen.

Mere fokus på el, solvarme og biogas
Ud over udnyttelsen af overskudsvarme fra 
bl.a. industrien peger Kim Jørgensen især 
på elektrificeringen af samfundet gennem 
varmepumper og el-kedler, fortsat etablering 
af solvarmeanlæg og naturgas/biogas, som 
områder, der kan sikre en mere effektiv og 
grøn energiforsyning. 
 ”Store varmepumper er et moderne, 
økonomisk og miljøvenligt alternativ til olie, 
elvarme, naturgas og biobrændsel, idet var-
mepumper anvender luftens og/eller jordens 
naturlige varme til at producere varmeenergi, 
og i forhold til forbrugerøkonomien vil der 
være en besparelse for forbrugerne (fjernvar-
me) ved gennemførelse af varmepumpepro-
jekter idet den selskabsøkonomiske bespa-
relse tilfalder varmeforbrugerne i henhold til 
”hvile i sig selv”-princippet, så ud fra vores 
erfaring, ender varmepumpe- og el-kedelpro-
jekter ofte med at have en positiv miljøpåvirk-
ning, samfundsøkonomi, selskabsøkonomi 

og dermed sidst men ikke mindst, en positiv 
forbrugerøkonomi”, siger Kim Jørgensen.

Overset klimasucces
Vi har efterhånden vænnet os til solceller på 
hustagene, men solvarme er ifølge Kim Jør-
gensen Danmarks mest oversete klimasuc-
ces: Det har fortsat et kæmpe potentiale, og 
vi bør fremadrettet sørge for, at denne suc-
ces fortsætter, mener Kim Jørgensen.
 ”Fakta er, at vi i Danmark står for 75% af 
hele verdens samlede solvarmeareal. Solvar-
me er en stor klimagevinst for Danmark, og 
solvarmen dækker cirka 2% procent af dan-
skernes varmeforbrug, men potentialet er 
rent faktisk op imod 15 procent frem mod 
2030”, siger Kim Jørgensen og tilføjer: 
 ”Vi kan dog konstatere, at der politisk er 
fokus på elektricitet, solceller og vindmøller, 
hvilket bestemt også er vigtigt, men det giver 
ingen mening, at der ikke er større bevågen-
hed om solvarme, netop fordi der er så store 
gevinster for klimaet forbundet med at få en 
større andel af vores varme fra solvarme, 
herunder blandt andet CO2-besparelsen som 
må anses for at være en vigtig faktor for suc-
cesen”.

Brug dansk biomasse
Biomassen er nu i en udfasningsfase på en 
estimeret årrække på mellem 10-20 år.
 Cirka halvdelen af den biomasse, der i dag 
anvendes til energiproduktion i Danmark, er 
importeret og ifølge internationale regler, 
medregnes CO2-udledningerne i det land, 
hvor biomassen er høstet, hvilket derfor kan 
medføre, at dansk forbrug af biomasse fører 
til globale CO2-udledninger, der ikke ”bogfø-
res”.
 ”I overgangsperioden er bæredygtigheds-
kravene til biomasse dog fastsat ved lov, så 

vi i Danmark reelt har mulighed for at redu-
cere CO2-aftrykket fra forskellige typer bio-
masse ved netop at vælge dansk biomasse, 
såsom restproduktion i landbruget eller skov-
brug, så vores konklusion er, at biomasse ér 
CO2-neutral, hvis der vælges brændsel med 
omtanke, idet halm og træ ér og bliver en vig-
tig ressource i den grønne omstilling”, siger 
Kim Jørgensen og tilføjer, at mere grøn bio-
gas også bidrager til den grønne omstilling.
 ”I dag er naturgas både naturgas fra f.eks. 
Nordsøen, men også biogas fra f.eks. mad-
affald og gylle, og i disse år er biogassen på 
vej ind i naturgasnettet, som et supplement til 
den traditionelle naturgas. Biogassen omdan-
ner, det vi ikke vil have, til det vi har brug for, 
og når vi sender madaffald og gylle gennem 
et biogasanlæg, får vi grøn biogas, som kan 
opvarme vores huse, holde gang i hjulene 
på lastbiler, busser, m.m. med grønt brænd-
stof”, siger Kim Jørgensen. •

Læs mere om 
Aktive Energi Anlæg A/S 

www.aea.dk

Jakob Rohde-Brøndum

Grøn omstilling handler 
også om at udnytte 

energien bedre

Aktive Energi Anlæg peger på en række områder, hvor 
en effektivisering vil bidrage til den grønne omstilling. 
Foto: Aktive Energi Anlæg.

Grøn omstilling handler ikke kun 
om selve energiproduktionen. 

Det handler også om at 
udnytte energien bedre indenfor 

fjernvarmen, industri- og 
produktionssektorerne. 

Det mener Aktive Energi Anlæg A/S, 
som peger på flere områder, hvor 

effektivisering vil sikre en både grøn, 
effektiv og billig energiforsyning.

Direktør i Aktive Energi Anlæg A/S, 
Kim Jørgensen, peger på, at Danmark kan blive 
verdens mest energieffektive nation, hvis vi 
udnytter energiforsyningen optimalt. 
Foto: Aktive Energi Anlæg.

Kim Jørgensen
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Vi kalder det

Gennemtænkte løsninger
kommer ikke ud af det blå

– og dog …

Hos Lindab arbejder vi ud fra filosofien Good Thinking, fordi vi ved, at gen-

nemtænkte løsninger, der forenkler byggeriet, gør en forskel i din hverdag. 

Det betyder helt enkelt, at vi ikke kun leverer kvalitetsprodukter. Vi arbejder 

altid for din succes, uanset hvor i byggeprocessen, du befinder dig. Og du 

kan være sikker på, at vores rådgivning er velovervejet. Derfor er den blå 

Lindab kasse din garant for en gennemtænkt løsning. Også i fremtiden. 

Besøg os på Byggeri’18 i Fredericia 13.-16. marts. 

l indab  |   vi forenkler byggerietl indab I   vi forenkler byggeriet

Vi kalder det

Gennemtænkte løsninger
kommer ikke ud af det blå

– og dog …

Hos Lindab arbejder vi ud fra filosofien Good Thinking, fordi vi ved, at gen-

nemtænkte løsninger, der forenkler byggeriet, gør en forskel i din hverdag. 

l indab  |   vi forenkler byggeriet

l indab I   vi forenkler byggeriet

Den blå emballage indeholder grønne løsninger indenfor:

•  Ventilation og indeklima 
Højeste tæthedsklasse, innovative løsninger til måling og optimalt energiforbrug i ventilationssystemer.

 
•  Garage- og industriporte 

EPD-mærkede porte sikrer sporing af miljøbelastningen og kernen i porten er både miljøvenlig og har høj isoleringsevne.
 
•  Tag- og facadeløsninger i stål 

Tagrender i stål, stålplader i forskelligt design og designtag med indbyggede solceller.

www.lindab.dk

Bæredygtige løsninger til byggeriet

Når emballagen er blå, 
er indholdet grønt



Selv om solceller kan dække store dele af 
Danmarks elforbrug, være med til at sænke 
CO2-udledningen og samtidig give ejeren sto-
re besparelser på elregningen, så udnyttes 
potentialet langt fra. 
 Kun 15 % af det samlede elforbrug dækkes 
af solceller i de solrigeste timer, men hvis blot 
halvdelen af danske husstande fik solceller på 

taget, kunne hele Danmarks elforbrug dæk-
kes i en skyfri time, og vi ville være tættere på 
den langsigtede ambition om et CO2-neutralt 
Danmark. Det viser en analyse fra Energinet.
dk, som illustrerer solcellernes store potentia-
le i forhold til vedvarende energiproduktion.
 Årsagen til at mange fravælger solceller på 
deres tag, er ofte fordi det forstyrrer husets 
æstetiske udtryk. Arkitekter har derfor læn-

ge efterspurgt solcelleløsninger med større 
fokus på æstetik. Det har Lindab lyttet til og 
har i år lanceret et ståltag med integrerede 
solceller, der skal fremme den vedvarende 
energiproduktion uden at gå på kompromis 
med arkitekturen.
 ”Vi oplever, at mange arkitekter gerne vil 
bygge med solceller på grund af de energi-
mæssige fordele, men de er tilbageholdne 
på grund af æstetiske hensyn. Det bliver 
simpelthen ikke en integreret del af husets 

arkitektur og udtryk, når solcellerne eftermon-
teres på taget som selvstændige elementer. 
Derfor har vi udviklet et nyt ståltag ved navn 
SolarRoof, der kombinerer tag og solceller i 
en integreret løsning,” siger Lene Agger, ud-
viklingsingeniør i Lindab, som udvikler, frem-
stiller, markedsfører og distribuerer produkter 
og systemløsninger, til forenkling af byggeri 
og forbedring af klimaet.

Grøn energi uden at gå på kompromis
Lindab SolarRoof er resultatet af virksomhe-
dens mange års erfaring som leverandør af 
ståltag kombineret med den nyeste teknolo-
gi inden for solenergi.
 ”Det er et produkt, der er stor efterspørg-
sel på, fordi det i bygningsreglementets 
energikrav for 2020 forventes, at man byg-
ger med solceller. Det har indtil nu været en 
udfordring for arkitekterne på grund af det 
æstetiske aspekt, men det løser SolarRoof. 
I og med solcellerne er integrerede i taget, 
kan det nemlig producere energi uden at 
gå på kompromis med arkitekturen,” siger 
Lene Agger.

Limet på tagpladen
Lindab SolarRoof produceres som Lindabs 
traditionelle kliktag, men med solcellepa-
neler limet oven på tagpladen. Det kom-
plementerer tagets arkitektur og forenkler 
samtidig monteringen. Det nye solcelletag 
er således bæredygtigt på flere planer, 
hvilket taler lige ind i Lindabs egen virksom-
hedsfilosofi: 
 ”I Lindab vil vi gerne bidrage til det, vi 
kalder Good Thinking, som går ud på at 

udvikle smartere og mere bæredygtige pro-
dukter, der på én gang gavner vores kun-
ders forretning og gør verden grønnere. Og 
det lever SolarRoof i høj grad op til, da det 
giver kunderne mulighed for at producere 
el, så de kan leve mere grønt, men også i 
et mere globalt perspektiv kan solcelletaget 
være med til at reducere klodens samlede 
CO2-udledning,” siger Lene Agger.
 Lindab SolarRoof er limet direkte på en 
tagprofil fra fabrikken. Solcellerne kan hol-
de til, at man går på dem, hvilket letter 
installation og vedligeholdelse. De styres 
af en innovativ inverter, der sammen med 
optimizere skaber et fleksibelt system, som 
kontrollerer cellerne. Det betyder en højere 
energiproduktion, da hver celle kan kontrol-
leres individuelt, uanset om en anden celle 
er i skygge ude af drift eller har en lavere 
effektivitet.
 SolarRoof blev introduceret på det dan-
ske marked i foråret og er nomineret til 
Byggeriets Energipris, der uddeles den 7. 
september. •

Læs mere om SolarRoof på 
www.lindabsolarroof.dk

Solceller er gode for både klimaet og pengepungen, men de 
pynter ikke ligefrem på taget, og arkitekter har længe efter-
spurgt solcelleløsninger med større fokus på æstetikken. Derfor 
har Lindab lanceret et ståltag med integrerede solceller, der skal 
fremme den vedvarende energiproduktion uden at gå på kom-
promis med arkitekturen.

Jakob Rohde-Brøndum

Få solceller uden at 
skæmme taget

Solcellerne kræver ingen
montering, da Lindab SolarRoof er 
limet direkte på en tagprofil fra fabrikken. Foto: Lindab

Lindab har i år lanceret et ståltag 
med integrerede solceller, der skal 
fremme den vedvarende energi-
produktion uden at gå på kompromis 
med arkitekturen. Foto: Lindab

26 - GRØN OMSTILLING - ANNONCETILLÆG



www.aea.dk     I     Telefon 70 21 01 50- Energi med værdi

Vedvarende energi og grøn omstilling
Det er og har altid været vores mål, 
at sikre vores kunder en optimeret 
drift med det formål, at sikre en lav 
miljømæssig belastning samt en 
lav og stabil varmepris med fokus 
på CO2-neutrallitet.

Det er vores klare holdning, at en 
effektiv og billig energiforsyning er 

afgørende for at skabe gode be- 
tingelser for vækst, beskæftigelse 
og konkurrenceevne. 

Dette sammen med en ambitiøs og 
helhedsorienteret energipolitik er 
den vigtigste forudsætning for at
understøtte den grønne omstilling 
i praksis.



Landbrugsforeningen Agerskovgruppens stævning blev indleveret til Københavns Byret 

af advokat Hans Sønderby Christensen, Sønderby Legal. Der begæres samtidig opsætten-

de virkning på fristen for etableringen af efterafgrøder den 20. august og på det kvotetræk, 

som myndighederne sanktionerer overskridelse af fristen med. Ifølge Agerskovgruppen 

er myndighederne bekendt med, at landbruget allerede med de nugældende krav ikke kan 

overholde fristen, men alligevel pålægges landbruget mange flere efterafgrøder fra

1. august og ”straffes” med kvotetræk for ikke at nå den frist som myndighederne altså 

godt ved, at landmændene ikke kan nå i forvejen. Derfor stævner foreningen for at få både 

tidsfrist og sanktioner bortdømt. Foreningen begærer opsættende virkning mod både 

tidsfrist og sanktioner.
 
Agerskovgruppen er siden traktordemonstrationen og LandboSyd-stormødet med 

miljøminister Lea Wermelin på Gråsten Landbrugsskole i januar, gået i dybden med kon-

sekvenserne af de samlede efterafgrødekrav, som består af en hel række af obligatoriske 

efterafgrødekrav. Meldingen er klar fra gruppens formand Jens Peter Aggesen: 

”Efterafgrødekravene har nået et omfang, hvor de er blevet til en kæmpestor økonomisk 

byrde uden gevinst for vandmiljøet.
 
Vi har foreløbig detaljeret beregnet de økonomiske tab på 25 enkelte ejendomme, og lade 

disse beregninger indgå i sagsanlægget mod staten.

 
”Det er utroligt, at myndighederne trækker os i kvote for ikke at så alle efterafgrøder 

inden 20. august, når de godt ved, at reglen allerede i dag er urealistisk, og det er utroligt, 

at vi skal trække staten i retten for at regulere os imod sund fornuft. Men det ser 

umiddelbart ikke ud til at der er andre løsninger”, siger Jens Peter Aggesen.

 
I forbindelse med årets mark- og gødningsplaner har alle landmænd skullet indberette 

egnede arealer med efterafgrøder, for at undgå træk i kvælstofkvoten, og kravene skærpes 

yderligere de kommende år. Allerede i den kommende høst vil udfordringerne være 

betydelige: Hvordan får vi så store arealer med efterafgrøder sået inden 20. august, 

samtidig med at der skal høstes og også sås vinterraps.

Hvis ikke efterafgrøderne er sået inden den 20. august - hvilket ifølge myndighederne selv 

ikke har være muligt de seneste 4 år – så skal landmanden nu straffes med en stor reduk-

tion i kvælstofkvoten. Man fjerner således indirekte landbrugspakkens forbedringer gen-

nem sanktioner for ikke at overholde de umulige krav. Og kravet om såning af efter-

afgrøde inden 20. august vil blive overvåget af myndighederne via satellitter – er det 

virkelig vilkårene?, spørger Jens Petr Aggesen.

 
Ved yderligere spørgsmål - ring til  fmd. Jens Peter Aggesen 40176295 

eller næstfmd. Holger Iversen 23201243

Landbruget 
stævner staten

PRESSEMEDDELELSE
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• Dårligt badevand, giftige blågrønalger og farlige bakterier kommer fra kommunalt spildevand
• Der findes over 4.000 offentlige overløbssteder, hvor kvælstof og fosfor strømmer direkte ud i det marine miljø
• Miljøministeren ser igennem fingre med kommunernes udledninger
• Staten nøjes med at måle på den samlede udledning af kvælstof og fratrække det som kommunerne selv ”mener”, at de 
 udleder, - ”resten” giver man landbruget skylden for
• Miljøministeren sender således regningen til landbruget, selvom det strider mod forureneren-betaler-princippet
• Miljøministeren tvinger nu derfor landmændene til at så de såkaldte ”efterafgrøder” i stedet for at dyrke hvede
• Efterafgrøder, der ikke må høstes, er spild af ressourcer som ikke medfører fødevareproduktion, er belastning af klimaet
• Korn på markerne hele vinteren er bedre for miljøet og biodiversiteten end de såkaldte efterafgrøder
• Efterafgrøder presser hvede ud af markerne og er derfor skyld i mindre hvedeproduktion og nødvendiggør hvede-import
• Danske landbrugsfamilier vil ikke finde sig i dette længere – derfor har vi sagsøgt den danske stat

Ville du finde dig i at blive behandlet sådan?
På vegne af danske landbrugsfamilier

Kommunal spildevandsudledning dræber fødevareproduktionen

Agerskovgruppen – en gruppe af danske landmænd
www.facebook.com/Agerskovgruppen

”Husk fødevarer er grundlaget for alle menneskers liv”
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Kære danske politikere – det er ikke Danmarks almenvel at bruge 210 kilometer  
dansk natur og landbrugsjord - på at transportere norsk gas til Polen - og undervejs  

ødelægge både klima og miljø for alle danskere!

Følg os også på Facebookgrupperne: 
Baltic Pipe NEJ TAK    |   Baltic Pipe i DK, nej tak

jeg støtter borgerforslaget ”Annuler gasrørledningen Baltic Pipe”

MED BALTIC PIPE PROJEKTET - VÆLGER DE DANSKE POLITIKERE  
BEVIDST AT FØRE UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK  

- MED 210 KILOMETER DANSK NATUR OG LANDBRUGSJORD!

Læs mere om  
Borgerforslaget 
imod Baltic Pipe 
her og støt med 

nem-id – det tager 
kun 2 min

VI SÆLGER KLIMAHENSYN  
FOR UDENRIGSPOLITIK

 ”Hvordan kan det være, at polakkerne  
lige pludselig er blevet så kompromis- 

søgende og ovenikøbet på den måde? Når 
aftalen falder på plads, hænger det sammen 
med den nye gasledning, der hedder Baltic 
Pipe, som skal sikre, at gas fra Norge kan 

komme ned og ind over Danmark og ned til 
Polen. ” Nick Hækkerup, Socialdemokratiet 

Kilde: B 69 Forslag til folketings- 
beslutning om Danmarks indgåelse  

af overenskomst af  
19. november 2018

NÅR UDENRIGSPOLITIK  
TRUMFER HENSYNET  
TIL DANMARKS MILJØ  

 ”Danmark stod i en situation, hvor vi 
kunne vinde en lille sejr i spillet om Nord 

Stream 2 ved at få forhandlet en aftale med 
Polen igennem om grænsedragningen i 

Østersøen. Det lykkedes i november 2018. 
Baltic Pipe kunne herefter godkendes endeligt 

i løbet af 2019, og i oktober 2019 fik 
Nord Stream 2 grønt lys til at anvende 
den tredje vej sydøst for Bornholm.” 

Trine Villumsen Berling,  
Lektor, KU. Kilde: Ræson  
artikel 23. februar 2020

BALTIC PIPE  
ER DÅRLIG ØKONOMI

 ”Business casen viser en forrentning  
af de investerede penge på 4,32 procent, 
hvilket kun er ganske lidt over de kræve-
de 4 pct. Så lille en margen ville jeg ikke 
acceptere i et projekt, hvor man efter min 
vurdering bruger samfundets penge på 
noget, som ikke gavner danskerne” Per 

Nikolaj Bukh, Professor i Offentlig økono-
mistyring, Aalborg Universitet 

Kilde: Ingeniøren artikel 
1. juni 2018

30 ÅR MED GAS DER  
ØDELÆGGER PARISAFTALEN 
 ”Formålet med Parisaftalen er at 

holde stigningen i den globale gen-
nemsnitstemperatur til et godt stykke 

under 2 °C over det førindustrielle 
niveau og fortsætte bestræbelserne på 

at begrænse temperatur- 
stigningen til 1,5 °C” 

Kilde: Parisaftalen,  
Artikel 2, stk 1a.

’FORSYNINGSSIKKERHED’?  
MED 3-4 GANGE DEN GAS  

VI BRUGER!
Energinet må ifølge lovgivningen stå for  
”Etablering af nye transmissionsnet og  

væsentlige ændringer i bestående net kan ske, 
hvis der er et tilstrækkeligt behov for udbygningen, 

herunder at udbygningen sker med sigte på øget 
Forsyningssikkerhed” - Kommentar - Baltic  

Pipe er vist mere gastransport end forsynings- 
sikkerhed (gasmængden er 3-4 gange  

det årlige danske gasforbrug!) 
Kilde: Lovbekendtgørelse  

nr. 118 om Energinet.

SÅDAN OMGÅR  
MAN DEMOKRATIET  

 ”Hvis Folketinget skulle investere  
de 17 mia. kr. disse to projekter koster, 

ville det give anledning til stor debat, men 
Energinet går under de fleste mediers og 
politikeres radar.” Henning Hyllested og 
Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. 

Kommentar – De to projekter der refereres 
er Baltic Pipe og Viking Link. 

Kilde: Fyens Stiftstidende  
25. april 2019

EJENDOMSRETTEN  
KRÆNKES  

 ”Ejendomsretten er ukrænkelig.  
Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, 

uden hvor almenvellet kræver det.  
Det kan kun ske ifølge lov og mod  

fuldstændig erstatning.”  
Kommentar – Baltic Pipe projektet til  

16 milliarder er vedtaget uden en  
egentlig anlægslov! 

Kilde: Danmarks riges Grundlov, 
paragraf 73, stk 1

HVORNÅR BLIVER  
KLIMAET EN SKAL-OPGAVE?  
 ”Det her er ikke en kan-opgave, 
men en skal-opgave, siger tidl. 

Minister Lars Christian Lilleholt, 
Venstre” Kommentar - Hvorfor er 

Baltic Pipe mon blevet en  
skal-opgave? 

Kilde: Fyens Stiftstidende 
24. april 2019

125 KR. PR. ÅR ER  
VIGTIGERE END KLIMA- 

HENSYN!
Man kalder det at ekspropriere folks 
ejendom. Det kan imidlertid ikke ske 
uden videre. Projektet skal komme 
samfundet til gode. Kommentar – 

Energinets begrundelse har været at 
en gennemsnitlig dansk gasbruger 

kan spare 125 kroner om året. 
Kilde: Danmarks riges Grundlov,  

paragraf 73, stk 1,

Baltic Pipe Nej Tak
Niels Aagaard

Stig Bille Brahe Selby
Per Sørensen

Astrid Lund Larsen 
Jesper Bisgaard Sanden

POLEN VIL NU  
VÆRE GASEKSPORTØR  

MED GAS FRA BALTIC PIPE  
Frit oversat. Med The Northen  

Gateway planlægger vi at eksportere gas  
til Ukraine, Tjekkiet, Slovakiet og Litauen. 

Ingen bemærkninger om at Polen  
skal skifte fra kul til gas!!!

Kilde: Youtube. The Jamestown Foundation. 
The Baltic Pipe Project: Polands Energy  

Strategy in the Baltic Region. CEO  
Tomasz Stepien, GAZ-SYSTEM,  

S. A. Poland.



Scan koden og få fakta  
bag 10 myter om skov  
som investering:

HD Forest er en del af HedeDanmark a/s. Vi yder rådgivning vedrørende drift/management, for-
midling og indkøb af skovarealer. Det årlige afkast kan variere, og der gøres opmærksom på, at 
investering i skovarealer kan medføre tab af den investerede kapital eller dele heraf. HD Forest 
er ikke ansvarlig for de skattemæssige konsekvenser forbundet med investering i skovarealer, 
og investorer opfordres derfor til at søge egen sagkyndig bistand fra advokat og/eller revisor.

Plant din næste 
investering  
i baltisk skov

Interessen for at investere i grønne, bæredygtige løsninger  
er støt stigende. Dette mærker vi også i HD Forest, hvor vi  
giver private og professionelle investorer mulighed for at opnå  
stabile årlige afkast på 5-6 pct. (efter alle omkostninger)  
gennem investering i skov i Baltikum. 

I de baltiske skove går naturen sin gang år efter år uden at blive  
særligt udfordret af et let påvirkeligt aktiemarked, handels- 
konflikter eller svingende konjunkturer. Netop skovens unikke 
karakteristika er én af grundene til, at du bør overveje denne 
mulighed, når du investerer.

Ved investering i baltisk skov kan du opnå
• Forventet årligt afkast: 5-6 pct. (efter alle omkostninger)
•  Solid, langsigtet opsparing baseret på biologisk vækst
•  Certificeret bæredygtig skovdrift
•  Risikospredning i forhold til dine andre investeringer

… og så gør det vel ikke noget, at investeringen er grøn  
og bæredygtig?

Få mere at vide
Peter Vind Larsen, Baltic director
T: 40 19 51 52, E: pvl@hdforest.com

Vi håndterer skovinvesteringer på over 500.000 EUR.

hdforest.com

Læs med 
næste gang

PAMagasiner
- en del af Politiken Annoncer

Kontakt os, hvis du er interesseret i at 
høre mere omkring annoncering. 

Projektchef Jacob Scharbau Søeborg
tlf. 33472051, jacob.s.soeeborg@pol.dk 

næste gang

FÅ STØRRE 

FORTJENESTE 

PÅ SOLCELLER

Dansk produceret batteri til lagring af overskuds-

solenergi fra større solcelleanlæg. 

Egnet til boligforeninger, kontor, industri, skoler mm.

 
Mød os på Building Green messen stand 56

www.xolta.com - Ring 31383841

ANNONCETILLÆG TIL POLITIKEN • FREDAG 11. OKTOBER 2019

Byg bæredygtigt 

med kalk
Kalk kan ikke kun bruges til 

restaurering af kirker og slotte. Det er 

et bæredygtigt materiale, som også kan 

bruges som et miljøvenligt alternativ i 

nybyggeri.

10

Få hjælp til en bære-

dygtig forretning

Det kan ofte virke uoverskueligt

for mindre virksomheder, der beskæfti-

ger sig med træ- og papirprodukter, at 

blive sporbarhedscertificeret.

16

Et smart batteri-

system gør fremtiden 

grønnere

XOLTA leverer en intelligent løsning 

til den grønne omstilling. Med et 

XOLTA-batteri bliver den grønne el 

udnyttet optimalt, så forbrugere og 

virksomheder kan spare penge på 

elregningen.

18

Klimaskove kan 

reducere CO2-udledning

med 30%.

Klimaskove bør indgå i Danmarks 

fremtidige klimareduktion.

20

Ambitiøse 
klimamål er 

grøn logik 
Danmarks to millioner bygninger og boliger 

skal med i klimakampen, hvis vi skal nå vores 

klimamål. 

6

Fredag 9. oktober

Dansk produceret batteri til lagring af overskuds-

Egnet til boligforeninger, kontor, industri, skoler mm.

ød os på Building Green messen stand 56

www.xolta.com - Ring 31383841

Mer’ økologi, 

tak! siger 
kunderne
REMA 1000 har gennem årene fået 

mere og mere økologi på hylderne. 

Det skyldes, at discountkæden altid 

lytter til kundernes ønsker og samtidig 

selv ønsker at tage et ansvar for de 

varer, der kan købes i butikkerne.

6

ANNONCETILLÆG TIL POLITIKEN • FREDAG 29. NOVEMBER 2019

Gør dyrevelfærd til en 

del af dit bæredygtige 

forbrug
Klimaet fylder meget i den offent-

lige debat, men udledningen af driv-

husgasser er langt fra det eneste pej-

lemærke, man som moderne forbruger 

skal navigere efter, hvis man ønsker at 

leve mere bæredygtigt.

2

Vejen mod et bære-

dygtigt energisystem

Hvis EU’s energisystem skal være 

klimaneutralt i 2050, kræver det fokus 

på fire centrale områder.

4

Gør op med brug-og

smid-væk-kulturen og

hjælp klimaet

I klimaregnskabet giver det rigtig 

god mening at genbruge tøj. For hvert 

stykke tøj eller tekstil der genbruges 

lettes trykket på klimakontoen, fordi en 

forlængelse af tøjets levetid sparer på 

jordens kostbare ressourcer.

26

ØKOLOGIMEGET MERE REMA 1000 er medejer af Gram Slot,  

som er et af Danmarks største 

økologiske landbrug. Det kan du  

læse mere om inde i avisen.
Discount med holdning

Fredag 27. november



SLUT MED BRUG OG SMID VÆK

REMA 1000 HAR STOPPET SALGET AF ENGANGSSERVICE. 
Vi tilbyder et nyt udvalg i flergangsservice, som er egnet til maskinopvask. Fremstillet i PP/PS plast  

som kan indgå i 100% genanvendelse. Hjælp os med at begrænse de store mængder plastaffald i hverdagen 
ved at fokusere på flergangsprodukter som alternativ. Det er discount med holdning!

Discount med holdning!

NYHED

UD MED ENGANGSPLAST - IND MED FLERGANGSPLAST

Tallerken
Ø18.8 cm
6 stk.

20.-
3.33 pr. stk.

Drikkeglas
40 cl
2 stk.

20.-
10.00 pr. stk.

Skål
375 ml
6 stk.

20.-
3.33 pr. stk.

Vinglas
20 cl
2 stk.

20.-
10.00 pr. stk.

Tallerken
Ø24.5 cm
6 stk.

30.-
5.00 pr. stk.

Kop
30 cl
6 stk.

20.-
3.33 pr. stk.

Kniv, gaffel
eller ske
12 stk.

20.-
1.67 pr. stk.

Drikkeglas
30 cl
8 stk.

20.-
2.50 pr. stk.


