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Som afsæt må vi kigge ud i verdenen – se hvor
slemt det står til og prøve at forstå, hvad der
sker. Det aktualiserer idéen om at tænke globalt og handle lokalt. I Ryvang Lokalråd på Ydre
Østerbro har vi allerede taget de første spæde
skridt til at agere lokalt.

” Som afsæt må vi

kigge ud i
verdenen – se
hvor slemt det
står til og prøve
at forstå, hvad
der sker. Det
aktualiserer
idéen om at
tænke globalt
og handle lokalt ”

I foråret 2006 holdt lokalrådet en succesrig klima- og strandfest i Svanemøllebugten med stor
tilslutning.Vi åbnede en ny udstilling om klimaet,
og vi arrangerede debat med politikere fra Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg.
Der er ingen tvivl om, at kommunen vil tage
udfordringen fra klimaet alvorligt. I en storby er
det imidlertid en kæmpe udfordring at skulle få
ikke blot kommunen selv, men også virksomheder, institutioner og borgere til at gøre en
indsats.
I denne sammenhæng tror vi, at kampagner
vil hjælpe til at påvirke holdninger og adfærd.
Vi fortsætter derfor vores lokale kampagne
i det næste års tid på Østerbro. Vi har ambitioner om at blive en slags rollemodel for en

klimaindsats, der kan inspirere andre bydele og
lokalsamfund.
Vi startede lokalrådets kampagne allerede i foråret 2006.Vi kan nu se, at klimaet er kommet på
dagsordenen overalt. Miljøministeriet har bebudet en kampagne i april 2007 med betegnelsen
”Et ton mindre”. Det er en kampagne, som tegner utrolig spændende. Kampagnen bygger på,
at vi alle må bidrage med en ny og klimavenlig
livsstil.
I den rige vestlige del af verdenen udleder hver
person omkring 10 tons kuldioxid om året. Det
er 3 til 4 gange så meget som kineserne og ca.
10 gange så meget som afrikanerne. Men amerikanerne udleder omkring det dobbelte af os,
og de vil ikke engang skrive under på Kyotoaftalen.
Det skal jo ikke afholde os fra at gøre noget og
vise vejen for andre. Det forsøger forfatterne
ved at opstille ”10 bud på en ny og klimavenlig
livsstil”, som jeg håber vil inspirere alle læsere til
også at gøre noget.
Jeg vil ønske alle på Østerbro og i andre bydele
held og lykke med den fortsatte indsats til gavn
for klimaet og vores lokale og globale verden.
Torkil Groving
Formand for Ryvang Lokalråd - Ydre Østerbro
5<

BEKYMRING FOR KLIMAETS UDVIKLING

KLIMA & LIVSSTIL indledning

BEKYMRING FOR KLIMAETS UDVIKLING
Baggrunden for at skrive denne guide om
KLIMA & LIVSSTIL er en bekymring over
klimaets udvikling hos os, der arbejder lokalt
med miljøet – en bekymring for udviklingen
på energiområdet med CO2 udslip og drivhuseffekt.
Klimaet vil ændre sig i de kommende år. Allerede nu er klodens temperatur steget med
0,6 grader og vandstanden er steget med 30
cm. Ændringen af klimaet kan registreres lokalt med det ekstreme vejr, vi har oplevet i
sommeren 2006. Vi har været igennem den

varmeste juli måned i 130 år. I august oplevede
vi den kraftigste nedbør, som er registreret i
vor tid, og september har været den varmeste
nogensinde. I årets løb har klimaets ekstremer været nærværende, men det er vel især
de globale konsekvenser, fx med smeltning af
isen i Grønland, som gør indtryk på os.
Ud fra de alvorlige udfordringer, som kloden
står over for, sætter klimaguiden fokus på,
hvad vi kan gøre for klimaet lokalt i en bydel. Vi fokuserer især på vores livsstil, og den
måde vi har indrettet os på.

Kan klimaændringerne også registreres lokalt, fx her i Svanemøllehavnen?

Hvorfor en lokal klimaguide?

Vi har i det daglige agendaarbejde oplevet en
udbredt bekymring for klimaets udvikling – både
via undersøgelser og i den daglige kontakt, når
vi er rundt i bydelen. Så der har været en oplagt
motivation til at tage opgaven op.
Opgaven ligger inden for rammerne af det lokale Agenda 21-arbejde. Agendaarbejdets officielle formål er bl.a. at aktivere og inspirere
borgeren til en livsstil, der fører til en mere bæredygtig udvikling i det 21. århundrede. Og en
bæredygtig udvikling har både lokale og globale

aspekter. Der arbejdes derfor ud fra devisen
”tænk globalt – handl’ lokalt”.
Vi vil gerne i det lokale arbejde med en indsats
for klimaet – helt praktisk og konkret have en
guide om klimaet med under armen, når vi er
rundt i lokalområdet. Det skal være en guide,
hvor de globale klimaudfordringer er beskrevet
på vores egen måde. En guide, som vi kan bruge
til forklaringer i skoler, på lokalrådsmøder, i beboerforeninger m.fl. Dette er en vigtig motivation for at skrive denne klimaguide.
Desuden skal guiden indeholde nogle konkrete
og gode råd. Hvad kan der gøres for at spare
på energien for at hjælpe med til at mindske
den truende ændring af klimaet? Forhåbentligt
kan de gode råd hjælpe på frustrationerne hos
de mange, vi har mødt, som har alvorlige bekymringer på klodens vegne. Mange føler sig
magtesløse over for det, som sker – og ikke
uden grund.
At gøre noget for klimaet er faktisk, efter vores
opfattelse, en kompleks og indviklet sag, som
kan gribe ind i vores måde at leve på. De nødvendige ændringer i vores adfærd og handlinger
kan virke som en trussel mod vores livskvalitet
og den livsstil, som vi måske holder rigtig meget
af. Vi kan være usikre på, om vi kan fortsætte,
som vi har indrettet os. Guiden er derfor også
en appel til personlige overvejelser.

Alvorligt budskab med personlig appel

Guidens appel om at tage klimaets ændringer i
betragtning i vore daglige handlinger er alvorlig og langsigtet. Selve appellen er en del af den
kampagne, som har været i gang siden marts
2006 i bydelen Østerbro i København. Kampagnen ventes at blive ved i et godt stykke tid
fremover.
Ved gennemførelse af kampagnen og ved udarbejdelsen af denne guide forsøger vi at fastholde
>6

Klima- og strandfesten i sommeren 2006 var et godt udtryk for den positive tone, som vores lokale
kampagner i Ryvang og på Østerbro holdes i.

bevidstheden om, hvem vi er som afsendere af
budskabet – forankret i lokalområdet med de
muligheder og begrænsninger dette indebærer.
Og så er vi bevidste om det fokus, vi lægger på
den lokale og den personlige opfordring til at
gøre noget for klimaet.

billeder og fortællinger. Fortællingerne skal afspejle den positive tone, at det er muligt for
hver enkelt af os at gøre noget ved en bevidst
indsats. De personlige muligheder for at handle
skal være klart synlige.

Som afsendere af budskabet om at gøre noget
for klimaet i lokalområdet må vi tage stilling til
stilen i vores kampagne i forhold til de relativt
få ressourcer, der er til rådighed for en lokal
indsats. Det lægger op til en direkte og ligefrem
argumentation. En aktiverende kampagne skal
være både underholdende og medrivende, samtidigt med at den er saglig. Der skal være en
passende balance mellem de to hensyn.

Netop her har Agenda 21 sin styrke. Agenda
21 yder personlig rådgivning om, hvordan du
kan spare på energien. En af de mest håndgribelige handlinger, man kan foretage sig for at
reducere sin personlige CO2 udledning, er at
skifte gamle produkter ud med nye. Det skal
være produkter med lavt forbrug af energi.
Produkterne kan være A-mærkede hvidevarer
eller energisparepærer for blot at nævne et
par eksempler.

Den personlige opfordring til at gøre noget
ved klimaet skal være direkte og appellerende.
Hvad kan du selv gøre for at spare på energien
og nedsætte CO2-udslippet? Visualiseringen af
klimaændring og muligheden for besparelser
skal afspejle sig i let forståelige og appellerende

Dermed er kampagnen meget personligt og
lokalt orienteret. Ikke desto mindre lægger guiden og kampagnen sig tæt op af en kampagne i
Miljøministeriet med et slogan som hedder ”Et
ton mindre” – en opfordring til at spare et ton
CO2 om året. Starten på Miljøministeriets be7<
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Især folkeskolerne med de ældste klasser er
målgruppen for denne guide. Guiden er derfor
et redskab i dialogen med skoler. Guiden skal
give faktuelle oplysninger om miljøet og ideer
til undervisningen. Det kan være om materialer
til brug i undervisningen eller besøgsmuligheder.
Guiden kan inspirere skolerne til at gå i gang
med emnet og planlægge et undervisningsforløb
eller en emneuge.

Pressemeddelelse 1. juni 2006

Østerbro går forrest som rollemodel for
bydele i europa – Ryvang Lokalråd-Ydre
Østerbro sætter fokus på klimaet
Målet er at gøre en indsats for klimaet med afsæt
i bydelen Østerbro. Derved lægger Østerbro op til
at blive en ”rollemodel” for bydele i Europa.
Undersøgelser viser, at vi ved mindre om klima
end om andre miljøemner. Vi blander ændringer
af klimaet sammen med huller i ozonlaget. Det
prøver Ryvang Lokalråd-Ydre Østerbro at rette op
på i kampagnen, som foreløbigt kører året ud.
Ved at ændre lidt på vores daglige rutiner kan vi
mindske CO2-udslippet meget. Vi tilbyder et væld
af praktiske og nemme tips, så vi som privatpersoner kan engagere os og tage et personligt ansvar. Målet er at hjælpe den enkelte til at give sit
bidrag, så vi kan bekæmpe ændringen af klimaet.
”Vi skal lære vores børn, at det er skadeligt at lade
ting stå standby. Mobilopladeren bruger 95 pct. af
strømmen, selv om der ikke er nogen mobil i den
anden ende – og er alle så klar over, vi kan tjene
600 – 800 kr. på en energisparepære i pærens
levetid?”
Det udtaler formanden for Lokalrådet,
Torkil Groving, som fortsætter:
”På den måde kan det blive sjovt og en sport at
ændre den måde, vi lever og forbruger på. Spændende kan det være, at vi på Østerbro går forrest
med gode ideer og kampagner som nu klima- og
strandfesten. Vi følger fra Lokalrådet op med en
klimaguide med fokus på lokale ideer fra bydelen. I bydelen vil en klimapatrulje fra en skole på
Østerbro gå i hælene på naturpatruljen og vise
vejen med sjov og underholdning. Klimapatruljen
vil også komme med alvorlige og gode ideer til
reduktion af CO2-udledningen.”
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Så kan eleverne med guiden i hånden undersøge, om der er lokale tegn på en ændring af
klimaet. Der var fx et tykt lag af alger i Svanemøllehavnen og i Øresund i sommeren 2006,
og de københavnske søer var groet til med organisk materiale. Undersøgelserne kan hente
støtte i guidens oplysninger og henvisninger.
Rent praktisk skal det være muligt at låne et
klassesæt af guiden.
Der var et tykt lag af alger i
Svanemøllehavnen og i Øresund i
sommeren 2006, og de københavnske
søer var helt tilgroet med organisk
materiale

budede kampagne i april 2007 ligger tidsmæssigt cirka et år efter den lokale kampagne
på Østerbro. Allerede i forsommeren 2006
holdt vi en klima- og strandfest i Svanemøllebugten.

Østerbro som bydelsmodel

I juni 2006 lød startskuddet til klimakampagnen for Østerbro med udsendelse af en pressemeddelelse om klima- og strandfesten.
I pressemeddelelsen er der lagt op til, at lokalsamfundet Østerbro skal være en rollemodel for andre bydele. Andre lokalsamfund
har arbejdet på at være rollemodeller. Samsø
har fx i relativ ubemærkethed bevæget sig et
langt stykke mod at være CO2-neutral. Øen
er allerede 70 procent CO2-neutral på energiforsyningssiden. I udlandet har mange lokal-

Hvad indeholder guiden?

samfund lignende ambitioner. Det må forventes at andre danske byer, øer og landsbyer
påtager sig udfordringen.
Uanset om dette ambitiøse mål er inden
for rækkevidde, må det ses som en hjælp,
at kampagnen har en guide at støtte sig til
i det lokale samarbejde om en bæredygtig
udvikling.

Lokalt samarbejde om en bæredygtig udvikling

Guiden er rettet mod folkeskoler i bydelen og
mod boligafdelinger, daginstitutioner, lokale natur- og miljøforeninger, det lokale handels- og
erhvervsliv, cyklistforbundet og kommunens
forvaltninger. Dermed opererer guiden i et lokalt felt sammen med Agenda 21, som er udfarende med hensyn til at opsøge og engagere lokale aktører i samarbejdet om et bedre miljø.

Guiden indeholder i det sidste afsnit 10 nemme og konkrete råd til at handle energirigtigt
i dagligdagen – ”de 10 bud om en ny og klimavenlig livsstil.” Der redegøres for, hvorfor lige
netop disse 10 valgte råd er vigtige. At det
er vigtigt at fremhæve konkrete råd om en
ny livsstil dokumenteres af det faktum, at to
tredjedele af elforbruget i familierne afhænger
af vores holdninger, vaner og adfærd – derfor
nævnes dette allerførst.
I kapitel 1 fortælles om den lokale kampagne og den inspiration, som vi har fået fra
Bliss Browne fra Chicago. Vi inviterede Bliss
Browne til Østerbro i september for at lære
af hendes kampagne fra Imagine Chicago projektet, hvor hun har fået en beskidt amerikansk by gjort miljøbevidst gennem aktivering
af beboerne.
I kapitel 2 fortæller vi om de globale aspekter
af klimaændringen, så vi forstår hvorfor det er
vigtigt med en lokal indsats. Det globale klima

Ved festlige og folkelige arrangementer i Ryvang og på Østerbro diskuteres klimaforandringer
på linie med andre lokale problemstillinger.

ses ud fra forskellige synsvinkler. Vi fokuserer
på metrologi, biologi og en samfundsmæssig
synsvinkel. Det er en bred beskrivelse, som
bygger på kildestudier og så på Agenda 21gruppens diskussioner af, hvad der er vigtigt
at vide noget om.
For at komme tæt på de globale konsekvenser
er der i kapitel 3 en aktuel fortælling direkte
fra Grønland med billeder og fortællinger om
ændringer i naturen. Grønland har været i
fokus hos de internationale og nationale beslutningstagere.

I kapitel 4 skriver vi om, hvad de internationale, nationale og kommunale beslutningstagere
allerede gør på klimaområdet.
Kapitel 5 handler om generelle ideer til lokale
aktioner og kampagner. Der skitseres mulige
konkrete modeller til en indsats med specielt
fokus på de lokale skoler.
I det sidste kapitel 6 fortælles om rigtig mange gode råd til en indsats for klimaet, og der
argumenteres for udvælgelsen af ”de 10 bud
om en ny og klimavenlig livsstil”.
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kapitel 1
HVORDAN TACKLER VI KLIMAUDFORDRINGEN?
Lidt teori om lokal aktivering

I foråret 2006 måtte vi stille os selv spørgsmålet: Hvordan tackler vi klimaudfordringen i
vores lokale bydel? I bydelen havde vi gennem
undersøgelser registreret en dyb bekymring for
klimaets udvikling, og vi ville gerne tage opgaven
op.
Vi var inspireret af devisen ”tænk globalt og
handl’ lokalt”, da det synes klart, at ændringer af
klimaet er globale, og at handlingerne skal være
lokale – og at der i øvrigt skal handles på alle
niveauer, hvis det skal nytte.
Så vi kiggede rundt i den globale verden for at
se efter, hvor der virkelig er sket en forandring
i lokalområderne. Interessant ville det være at

Bliss Browne – en spændende personlighed med
en baggrund som forfatter, kampagneleder,
præst og bankdirektør
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se, på hvilket teoretisk grundlag forandringen er
sket. Hvem har været suveræn til at føre lokale
kampagner for forandring?
Vores øjne faldt på Imagine Chicago projektet og
projektleder Bliss Browne. Bliss Browne er forfatter, kampagneleder, præst og tidligere bankdirektør. Det ligner en interessant baggrund for
et agendaarbejde.
Vi inviterede derfor Bliss Browne til København
i september 2006 for at lære os noget om lokal
aktivering. Bliss Brownes inspirerende oplæg,
som vi fortolker i det følgende, er nok mest for
særligt interesserede i ”citizen partnership”. Det
er en advarsel om, at læsningen af dette kapitel er for de mest engagerede og aktive, som

den mest kendte nok ”appreciative Inquery.” Begrebet er svært at oversætte, men ph.d., adjunkt
Annika Agger foreslår at oversætte begrebet til
”værdsættende dialog” eller ”ressourcebaseret
dialog”. Andre brugte modeller er ”Understand,
imagine, create” og så ”Weight, push and pull.” De
forskellige modeller beskrives i det følgende.

Kan der skabes energi og handlekraft?

vil gøre noget godt for klimaet, der rækker lidt
videre end deres egen personlige indsats. Personlige råd om klima og livsstil fremgår af det
afsluttende kapitel.

Når folk på Østerbro er bekymrede over ændringen af klimaet, så fører bekymringen til, at
man danner sig nogle forestillinger eller forventninger. Hvad vil det komme til at betyde
for vores fremtid? Et første skridt er at tegne
et kort over forventningerne eller visionen om
fremtiden.

Hvad er Imagine Chicago?

Kort fortalt tager Imagine Chicago projektet
afsæt i en vision om et andet og bedre Chicago.
Ved at få frigivet masser af personlig energi fra
mange mennesker i byen er det lykkedes at omdanne Chicago. Byen var tidligere kendt som en
industriby med mange sociale og miljømæssige
problemer, men byen har nu udviklet sig til en
særdeles aktiv by både socialt, økonomisk og
miljømæssigt. Med andre ord er Chicago, fra at
være en møgbeskidt og fattig by, blevet til en af
de mest moderne og miljøvenlige byer i USA.

På Østerbro har været afholdt borgermøde og
workshops med Bliss Browne bl.a. med deltagere
fra de øvrige agendacentre

Bliss Browne startede bevægelsen ”Imagine Chicago” i 1992. Siden da har
bevægelsen fået succes med aktivering af de
lokale bydele. Imagine Chicago er en non-profit
organisation, som hjælper de aktive med at udvikle deres fantasier og drømme om en bedre
by. Deltagerne bliver skabere af byen eller en
slags by-designere. Den tilbyder alle, især de
unge, en mulighed for at investere sig selv i byens fremtid.
Imagine Chicago arbejder i partnerskab med
enkeltpersoner og lokale organisationer som
skoler, museer, kirker, virksomheder og lokale
grupper. Sammen designes og gennemføres innovative lokale projekter. Projekterne bygger på
et meningsfuldt samarbejde på tværs af generationer og kulturer, som har varig institutionel
og lokal effekt.

Når bevægelsen har været så stor en succes, skyldes det den særlige
metode til borgerinddragelse og brugerstyrede processer, som Bliss Browne har udviklet. Initiativet kommer direkte fra borgerne i
Chicago, og metoden støtter de tanker og ideer,
de enkelte borgere har på hjertet.
Blandt de anvendte modeller til forandring er

Er det noget kommunen ordner for mig, eller måske staten ordner det, eller er det noget jeg skal være med i? Vores undersøgelser
viser, at der ligger et betydeligt engagement
og følelser i at konfrontere ændringerne af
klimaet med dagligdagen – og det i virkeligheden på et højt abstraktionsniveau. Der er
masser af energi og ressourcer at hente frem,
og alle har noget på hjertet (jfr. kapitel 5.1).
Bliss Browne ville sige, at der er masser af
energi og udviklingskraft gemt i lokalsamfundet, som blot skal hentes frem. Hvordan får vi
det formuleret til en vision, der giver energi
og handlekraft i lokalsamfundet? Bliss Browne

En konstruktiv tilgang til at organisere udvikling og forandring
Traditionel problemløsning
Identificere problemet
Analysere problemet
Analysere mulige løsninger
Handlingsplan
Grundlæggende antagelse:
Livet er et problem, der skal løses

Værdsættende dialog
Værdsæt det bedste af det, der er
Forestil dig, hvordan det kan udvikle sig
Hvad ønsker vi allermest?
Hvad vil det være muligt at kunne skabe?
Antagelse:
Livet er et mysterium der, skal omfavnes og gribes
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anbefaler at starte med en vision i stedet for
den sædvanlige metode med en problemformulering, som oftest bruges i udviklingsarbejdet i
det offentlige liv.

Appreciative inquiry – en dialogmodel?

Vi har lært metoden ”problem solving” med først
at identificere problemet.Vi analyserer dernæst
problemet og fortager analyse af forskellige
mulige løsninger. Derefter udarbejder vi en aktionsplan. Ifølge Bliss Browne er den basale og
dybereliggende antagelse bag denne metode, at
livet er et problem, der skal løses.
Med den anden metode, ”Den værdsættende
dialog”, prøver man at finde det bedste af det,
der allerede er (understand – at lytte og forstå).
Ud fra dette finder man så ud af, hvordan det
kan udvikle sig. Hvad ønsker vi mest? (Imagine
– danne visioner). Hvad vil det være muligt at
skabe med fantasi og kreativitet? (Create – at
skabe).
Ifølge Bliss Browne er den dybere basale antagelse bag denne model, at livet er et mysterium
”to be embraced” eller oversat, som skal omfavnes og gribes. Det er et bud på en konstruktiv
tilgang til at organisere udvikling og forandring.

miljøområdet. Det kan med Bliss Brownes ord
siges at være ”Goods economy”, hvor der er
brug for os alle, ingen må gå tabt – ikke at forveksle med markedsøkonomien, hvor meget
kan gå til spilde. Oveni det hele skal der på det
personlige plan arbejdes med at skabe overensstemmelse mellem handlinger og værdier. De
skal passe sammen og skabe integritet.
Lykkedes det at få helheden til at spille sammen
med det personlige på en naturlig og organisk
måde i den lokale bydel, ja så er der skabt en
bydel der ”booster” liv, og hvor der sker en
masse.

Weight, push and pull

Nu er det ikke en enkelt sag at skabe dyberegående forandringer, som der er brug for på
klimaområdet. Det beskriver Bliss Browne på
flere måder. Den ene model kan lidt forenklet
beskrives med ”Weight, push and pull”, som er
svært at oversætte kort. Direkte betyder det
”vægt (tyngde eller ballast), skubbe og trække
(eller rykke)”.

Hun bruger også et poetisk billede. Hvordan
fungerer vi? Vi er som planter eller solsikker,
der vender sig mod lyset – men vi er ofte tilbøjelige til at vende os mod mørket, hvis ikke vi
er opmærksomme på det. Med andre ord må vi
kigge på det, der fungerer godt og stille positive
spørgsmål med fokus på det, der virker. Det vil
udvide fantasien og skabe nye energier.

Når noget skal ændres, som fx på klimaområdet, så er det ikke muligt at forandre alt på kort
tid. Vi har en betydelig ballast (weight) med i
bagagen. Der er allerede foretaget enorme infrastrukturelle investeringer i anlæg, som binder os lang tid frem. Det kan være forsyningen
med energi, hvor kraftværker, el og fjernvarme
eller bygningers el- og varmeinstallationer ofte
har en mere end 40 års tidshorisont. Det kan
også være de store trafikanlæg, som forudsætter hurtige og lange transporter af personer og
varer. Eksemplerne er talrige.

Lokalt på Østerbro må vi altså herudfra se på,
hvad der virker. Hvem er med? Hvordan er vi
med? Der er altid noget i et lokalsamfund, der
fungerer godt. Alle har noget på hjertet, der genererer energi, som vi ikke kan tillade os, går
til spilde. Det er som med genbrugscirklen på

Ikke desto mindre sker der en nærmest automatisk ændring (push) på mange områder. Når
prisen på benzin stiger, så vælger vi måske at
køre mere på cykel. Det lægger et pres på infrastrukturen med flere cykelstier og mere sikre
cykelveje. Ændringer af prisen på fyringsolie el-
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ler fjernvarme får os til at skrue ned for blusset.
Spørgsmålet er, om de bindinger, vi lever med
og om den ændrede adfærd, vi mere eller mindre automatisk indretter os på, er nok til at
klare en ændring af klimaet. Sker ændringerne
af klimaet hurtigere, end vi kan nå at følge med?,
Har vi nået et ”point of no return” i opvarmningen af kloden? Er vi nødt til at foretage kreative
og grænseoverskridende handlinger for at klare
skærene?
Den slags spørgsmål sætter kreative folk i gang
med at udvikle visioner og trække udviklingen
(pull) med grænseoverskridende handlinger. Vi
kan synes, det er urealistiske forslag i dag, men
forslagene udkrystalliserer sig måske, bliver til
prototyper og er givet konkret udtryk og virkeliggjort i morgen.
Denne 3. dimension efterspørger Bliss Browne,
da hun mener, at den ofte er negligeret.

Spørgeskemaet fra Agendakontoret der blev
anvendt til at afdække borgernes energivaner
og holdninger til energibesparelser

Det er vigtigt for at starte forandringsprocesser er der er gode rammer for borgernes deltagelse og engagement
– som her i Østerbrohuset i Århusgade hvor der afholdes mange borgermøder

Dyberegående forandringer

Nu er en dyberegående forandring ikke en let
sag ifølge Bliss Browne, som poetisk sammenligner med billedet af en fødsel. Alle ved, at en
fødsel af et nyt barn er en blodig affære, at det
kræver blod, sved og tårer. Det samme gælder
en fødsel af ideer og initiativer, som fører til en
dyberegående forandring. Skab ingen forestillinger om, at det er en let sag at gennemføre.
Men tænk som en mor (mothering) der skal
pleje et barn, siger Bliss Browne. Selv om det er
svært, så lykkes det jo næsten altid at få barnet
til at vokse og få det til at fungere. Det simpleste krav er måske at lytte til barnet og prøve at
forstå, hvad det har brug for. Ens eget engagement og eksempel vil smitte af på andre. Prøv at
beslutte, at i dag vil jeg gøre en ting anderledes.
Det er alt sammen gode råd, som bygger på en
høj grad af teoretisk indsigt omsat til praksis af
Bliss Browne.
At der er basis for at handle på klimaområdet

viser vores spørgsmål til Østerbroborgerne.
91 % var bekymrede for ændringerne af klimaet, men 51 % var ligeså bekymrede for, om
det vil blive nødvendigt med en dyberegående
omlægning af deres livsstil (jfr. kapitel 5.1). Bliss
Browne beskriver, hvordan en proces med en
dyberegående forandring kan forløbe.
Det første trin er, at der bliver opmærksomhed om emnet. Det kan være, at der tages et
initiativ i den rigtige retning eller omvendt, at
der opstår en kraftig modstand mod forandring.
Det er så vigtigt at kunne omformulere denne
modstand eller de spørgsmål, der opstår fx som
en genformulering (reframe), der er konstruktiv
og kan få en proces til at fungere.
Det er vigtigt, at der er nogle rammer, for at
processen kan forløbe. Det kan være muligheden for at være med i Agendakontorets
arbejde eller lokalrådenes åbne grupper. Det
kan også være planlovenes bestemmelser om
høring og borgerinddragelse. Der skal være

mulighed for at udtrykke de tanker eller ord,
man har i hovedet. Vigtigt er det, at man kan
møde andre, at der er fysisk rum eller lokaler
som et medborgerhus, eller at der arrangeres borgermøder. Når processen er nået så
langt, hvor spørgsmålene kommer indefra og
er kommet ud og til udtryk, så er der skabt en
stemning af inspiration og vilje til at komme
videre.
Det er så tid for en præsentation af de ideer,
der dukker op, eller som blot opstår i en kreativ proces. Ideerne skal nu udkrystallisere sig og
blive til visioner. På sigt i den langstrakte proces
bliver ideerne måske til almindeligt accepterede
normer eller prototyper og bliver omsat til
handlinger.
I det følgende vil vi i rapporten give klimaet
opmærksomhed på flere måder, og vi vil føre
processen igennem til forslag om at handle ved
at ændre dagliglivet og lægge om til en klimavenlig livsstil.
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FORSTÅR VI DE GLOBALE KLIMAÆNDRINGER?

I atmosfæren er det bestemte luftarter kaldet
drivhusgasser, der virker på samme måde som
glasset i et drivhus. Den vigtigste er faktisk helt
almindeligt vand, som er fordampet fra havet,
fra planter, mv. Andre drivhusgasser omfatter
kuldioxid (CO2) m.fl.

Det globale klima – at forstå?

For lidt og for meget

I kapitel 2 fortæller vi om de globale aspekter af
klimaændringen. Det globale klima ses ud fra forskellige vinkler. Der sættes fx fokus på metrologi,
biologi og en samfundsmæssig synsvinkel.

Kapitlet indeholder desuden en bred beskrivelse, som bygger på alt lige fra kildestudier
til tidligere vicepræsident Al Gores klimafilm.
Kapitlet bygger også på Agenda 21-gruppens

diskussioner af, hvad der er vigtigt at vide
noget om. Gruppens fokus er naturligt rettet
mod klimaudfordringen for byer eller lokale
bydele.

2.1 Hvad er drivhuseffekten?
Forestil dig, at der var 18 graders frost overalt
på Jorden året rundt. Det er lige så koldt som i
en fryser. Så kold ville Jorden være i gennemsnit,
hvis ikke det var for drivhuseffekten. Heldigvis
for os er Jordens gennemsnitstemperatur alt
andet end fryseragtig: I stedet for -18 taler vi
om behagelige +15 grader – selvfølgelig med
store udsving lokalt alt efter årstid, hvor langt
nord eller syd for ækvator man kommer samt
mange andre forhold.

�����

Drivhuseffekten er derfor ikke kun noget negativt, selv om man som regel hører om den
i forbindelse med truende katastrofer. I dette
afsnit vil vi se nærmere på, hvad drivhuseffekten
er, hvordan den opstår, og hvorfor den på den
ene side er livsnødvendig og på den anden side
måske også kan blive livsfarlig.

Sådan: Lys bliver til varme

Drivhuseffekten hedder sådan, fordi den virker

på samme måde som et drivhus. Fidusen ved
et drivhus er, at synligt lys kan trænge igennem
glasset, mens varmestråling (infrarødt lys) bliver holdt tilbage. Så når solen skinner, trænger
en stor del af sollyset ind i drivhuset. Meget
af dette lys bliver til varme, når det rammer
planterne, jorden mv. inde i drivhuset. Denne
varmestråling kan ikke slippe ud igennem glasset, og derfor holder et drivhus på varmen sammenlignet med forholdene ude i det frie.

���������������
��������������
���������������
����������������������
������������������������
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Den gode nyhed er, at Jordens klima i virkeligheden har været forbløffende stabilt igennem
størstedelen af dens 4,7 mia. år lange liv. Den
dårlige nyhed er til gengæld, at der heller ikke
kræves mere end ganske små udsving, for at Jordens klima ændrer sig radikalt.
I de sidste mio. år har Jordens gennemsnitstemperatur næppe svinget mere end 7-8 grader,
men alligevel har vi både oplevet istider og perioder med et varmere klima end i dag. Faktisk
er et gennemsnitligt temperaturfald på 4-5 grader nok til, at vi får en istid, hvor op mod en
tredjedel af al landjord dækkes af indlandsis. Til
sammenligning er ca. en niendedel af landjorden
på kloden dækket af is i dag, heraf står Sydpolen
for langt den største del.

Feedback-mekanismer

Baggrunden for begge nyheder er sjovt nok formentlig den samme, nemlig at Jordens klima er
rigt på såkaldte feedback-mekanismer, som enten modvirker (negativ feedback) eller forstærker (positiv feedback) forandringer. Man kunne
også kalde det ”status quo-mekanismer” (negativ feedback) og ”god/ond cirkel-mekanismer”
(positiv feedback).

radiatortermostat – jo varmere der bliver, des
mindre varme slipper termostaten ind i radiatoren. Men åbner man fx et vindue, så det bliver
koldere, vil termostaten lukke mere varme ind
i radiatoren og først lukke ned for varmen, når
temperaturen igen når det niveau, termostaten
er indstillet til. Resultatet er, at termostaten stabiliserer temperaturen.

Sol, varme og kemi

Desværre er Jordens klima uendeligt meget
mere kompliceret end disse eksempler. Det
store spørgsmål, der optager klimaforskerne i
dag, er derfor, hvilke feedback-mekanismer, der
er tale om, og hvordan de spiller sammen.
Helt grundlæggende kan man skelne mellem tre
niveauer af påvirkning:
• Energi – hvor meget varme der kommer
fra Solen
• Fysiske forhold – hvordan varmen fordeles på Jorden
• Kemi – sammensætningen af atmosfæren
Hver især påvirkes disse overordnede faktorer
igen af en lang række forhold:
For solvarmens vedkommende skifter den over
tid. Ikke alene bliver solen ganske langsomt
varmere, dens styrke svinger også i perioder –
både lange og korte. Hertil kommer, at Jordens
bane om Solen løbende ændrer sig på en række
måder, som påvirker, hvor meget af Solens lys
som når Jorden.

Ser vi på fordelingen af varme på Jorden, har vi
Positiv feedback kan fx sammenlignes med et efter alt at dømme fat i en stor del af forklarindigebrud, hvor det begynder med et lille hul, gen på forekomsten af istider. Det ser nemlig
som vandet kan løbe igennem, men hvor vandet ud til, at de forekommer, når kontinenterne er
så selv graver hullet��������������������������������������������������������
stadigt større, så mere og placeret på en særlig måde. En mulig forklaring
���������������������������������������������������������������
mere vand kan strømme
igennem og rive mere på denne sammenhæng er, at hvis en stor del
���������������������������������������������������������������
og mere af diget væk.
af kontinenterne ligger langt fra ækvator, kan
�������������������������������������������������������������������
der dannes indlandsis, og når det sker, bliver
�������������������������������������������������������������������
Negativ feedback derimod
kender vi bl.a. fra en Jordens overflade mere hvid og kaster derfor
�������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

Drivhusgasser
– hvorfra, hvorhen & hvor meget?
CO2 er ikke det eneste stof, der kan skabe drivhuseffekt. Det samme gælder bl.a. helt almindelig
vanddamp. CO2 er heller ikke den kraftigste drivhusgas; der findes stoffer, som virker op mod tusinder af gange kraftigere. Alt dette ændrer dog ikke
ved, at det er CO2, der skal fokuseres på, når vi
taler menneskeskabt drivhuseffekt. De andre menneskeskabte udslip af drivhusgasser er simpelthen
for små til at betyde noget i sammenligning.

Vanddamp (H2O)
Dannes ved fordampning af vand fra Jordens have,
fra planter mv. De menneskeskabte udslip af vanddamp er i sammenligning minimale. Vanddamp forsvinder igen, ved at den fortættes og falder ned på
Jorden som regn, dug, sne mv.

CO2

Dannes ved iltning (i fagjargon kaldet forbrænding)
af kulstofholdige stoffer, fx når man brænder træ,
benzin eller olie, eller når mennesker og dyr forbrænder sukker, protein, stivelse osv. (se boks om
kulstofkredsløbet).

Metan
Metan (CH4) dannes ved biologisk nedbrydning af
kulstofholdigt stof, når der ikke er ilt (anaerob nedbrydning), fx i moser – deraf det populære navn
sumpgas. Naturgas består langt mest af metan,
der er dannet på netop denne måde. Metan dannes også af bakterier i tarmen på mange dyr, også
mennesket. (Vores prutter kan således brænde!)
Som drivhusgas er metan meget kraftigere end
CO2, men til gengæld nedbrydes den i atmosfæren
med tiden til netop CO2 og vand.

Andre stoffer
En række andre stoffer som lattergas (N2O), ozon
(O3) og de såkaldte freon-/CFC-gasser er også drivhusgasser (nogle af dem kraftige), men forekommer i for små mængder til at betyde ret meget..
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mere af Solens lys tilbage (lys som ellers ville
blive opsuget og omdannet til varme). Samtidig
kan kontinenterne ligge sådan, at de hindrer
fri vandudveksling mellem forskellige havområder. Det gælder i vor tid Polarhavet omkring
Nordpolen, som derfor bliver meget koldt, så
der dannes havis, som igen kaster mere sollys tilbage. Dette er to eksempler på positiv
feedback.

Klinterne på Møn og Stevns rummer store mængder kulstof, der gennem tiderne
er blevet fjernet fra atmosfæren

Kulstofkredsløbet
CO2 i atmosfæren indgår i det såkaldte CO2-kredsløb, hvor der både dannes/tilføres og nedbrydes/fjernes CO2. En af de vigtigste processer i kredsløbet er
den såkaldte fotosyntese, som planter kan udføre,
når de får lys. Let forenklet ser den kemiske ligning
sådan her ud:
6 CO2 + 6 H2O + lys → C6H12O6 + 6 H2O
C6H12O6 er druesukker, dvs. at planterne i virkeligheden laver energi fra sollyset til kemisk energi. Denne
kemiske energi er grundlaget for langt over 99% af
alt liv på Jorden, fordi både planter, dyr, svampe, osv.
får energi ved at nedbryde stof dannet af levende
organismer. Denne nedbrydning sker ved at kulstof
(og brint, men det er lige meget her) iltes tilbage
til CO2. Kort sagt udånder næsten alt levende CO2
– eneste undtagelse er planter, mens de får lys (i
mørke udånder de også CO2). Kemisk set kaldes
dette en forbrænding – uanset om der indgår ild
eller ej.
Meget kulstof, der bindes af planter, ryger på den
måde tilbage til atmosfæren inden for kort tid (minutter til få år). En del plantedele bliver imidlertid
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ikke spist eller nedbrudt af svampe, bakterier osv.,
før eller kort efter at planten dør – tænk blot på det
tykke tæppe af grannåle i en gammel granskov eller
de metertykke lag af tørv i en gammel mose. Hvis
den slags døde plantedele får lov at ligge længe
nok, uden at der kommer ilt til, vil de blive omdannet ved fysiske, kemiske og undertiden biologiske
processer (gæring m.m.) til bl.a. brunkul, stenkul, olie
og naturgas.
På den måde ville atmosfæren jo langsomt miste
CO2, hvis ikke det var fordi, den på anden måde får
tilført nyt. Naturligt sker det ikke mindst ved vulkanudbrud, men hertil kommer i nyere tid menneskets
afbrænding af kul, olie og gas, hvor vi frigør CO2, der
– som beskrevet ovenfor – blev optaget af planter
for millioner af år siden.
I virkeligheden er kulstofkredsløbet mere kompliceret, bl.a. udveksler atmosfæren CO2 med verdenshavene. Koraller og andre havdyr, der optager CO2 fra
vandet for at lave kalkskaller, fjerner dermed også
indirekte CO2 fra atmosfæren. Så udover Nordsøens
olie og naturgas rummer Danmark altså også store
mængder kulstof, der er fjernet fra atmosfæren, i
klinterne på Møn og Stevns samt andre kalkholdige
jordlag.

Endelig er der atmosfærens sammensætning,
som også påvirker sig selv. Et simpelt eksempel
er vanddamp, der som nævnt er en drivhusgas:
Jo varmere det bliver, des mere vand fordamper
der fra Jordens have, fra planter mv. Her må der
derfor forventes positiv feedback.
Et andet eksempel er, at de fleste klimaforskere
regner med, at der vil blive frigjort store mængder af den kraftige drivhusgas metan (sumpgas),
hvis klimaet bliver en smule varmere. Det skyldes, at der i Grønland, Sibirien og andre kolde
egne, hvor jorden i dag er frossen året rundt
(permafrost), ligger store mængder af døde
planter i jorden. De vil begynde at rådne, hvis
jorden tør op, og denne forrådnelse vil danne
store mængder af metan (se boks om kulstofkredsløbet).
Endnu et eksempel på feedback-mekanismer
mht. atmosfærens sammensætning er mængden af CO2. Planter har nemlig brug for CO2
for at kunne vokse, og derfor venter man, at
mere CO2 i atmosfæren vil få planterne til
at vokse hurtigere, indtil de igen har fjernet
det ”overskydende” CO2. Altså negativ feedback som ville bidrage til at stabilisere Jordens
klima.
Vi kan konkludere, at der er enorme huller i
forskernes viden om, hvilke feedbackmekanismer der former Jordens klima, og hvordan de
gør det. Men der er bred enighed om, at de spiller en afgørende rolle.

2.2 Lidt om de globale effekter
Det værst tænkelige

Det ultimative skrækscenarium, når vi taler om
klimaændringer, er risikoen for, at klimaet kan
løbe løbsk. Som nævnt tidligere er Jordens klima
resultatet af en umådelig kompliceret række af
feedback-processer. Det er derfor teoretisk
tænkeligt, at de menneskeskabte påvirkninger af
klimaet kunne forrykke balancen til et ”point of
no return”.

og FN’s internationale panel af klimaeksperter,
IPCC, forventer, at havet vil stige op mod en
meter mere frem til år 2100. Stigningen skyldes to ting: Dels er der tydelige tegn på, at ind-

landsisen i Grønland, på Sydpolen samt på høje
bjerge er begyndt at smelte, dels udvider vandet
i havene sig, når det bliver varmere. Man regner
med, at de to effekter vil bidrage nogenlunde

Det skal understreges, at vi her er ude på meget
usikkert område videnskabeligt set. I de seneste
år er det dog som om, debatten er rykket et
skridt videre, så den nu ikke længere stopper ved
spørgsmålet, om mennesket påvirker klimaet,
men i stedet handler om, hvad det vil betyde og,
hvordan vi kan ændre kurs. Og debatten er både
global og lokal.

Havet stiger

Hele København er faktisk bygget på mange århundreders affald fra københavnerne. Resultatet
er, at det, der startede som en lille by på nogle
lavtliggende strandenge med flade holme og øer,
er blevet til en stor by, der nu ligger indtil flere
meter højere.
Også Østerbro har gennemgået denne udvikling.
Således har Strandboulevarden sit navn, fordi den
gamle kystlinje forløb omtrent der, hvor vejen er
i dag. Store dele af bydelen ligger derfor også
meget lavt – 1-2 meter over havoverfladen. Indtil
nu har det mest været mærkbart ved, at grundvandet mange steder står så højt, at det er svært
at holde kældrene tørre. I fremtiden kan konsekvenserne imidlertid blive langt alvorligere.

Indlandsisen smelter

I løbet af de sidste hundrede år er havet steget,

Ved en event med fokus på klimaet opførte Agendakontoret på Østerbro et mindre isbjerg på
Melchiors Plads med det fomål at billedliggøre afsmeltningen af indlandsisen på Grønland
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varmere klima end det danske. Men ikke en
hvilken som helst sydlig art for de skal jo også
formå at komme herop.

Mangel på vand som følge af klimaændringer
kan få fatale konsekvenser for økonomi og
velfærd

ligeligt til det stigende havniveau, i takt med at
klimaet bliver varmere.
Især afsmeltningen af indlandsis er der dog stor
usikkerhed om. Indtil videre er udviklingen gået
endnu hurtigere, end flertallet af klimaforskere
havde frygtet.

Naturværdier

Også naturen risikerer at lide meget alvorligt
skade. Mange flade kyststrækninger huser nemlig et fantastisk rigt liv. Herhjemme har vi Vadehavet, som er en af Europas vigtigste fuglelokaliteter. Millioner af vadefugle, gæs mv. raster og
tanker energi på vej nordpå om foråret og igen,
når de flyver sydpå om efteråret.
I Danmark som helhed, og på Østerbro, er det
næppe sandsynligt, at vi umiddelbart vil se hele
naturtyper eller økosystemer skifte karakter
eller ligefrem forsvinde. Men derfor kan der alligevel ske væsentlige ændringer.
De arter, der går tilbage eller forsvinder helt, vil
bl.a. være arter med en nordlig udbredelse, der
kun lige når ned i Danmark, og som derfor i forvejen lever nær grænsen for, hvad de kan tåle.
Omvendt vil de arter, der kommer til, typisk
være arter, der i dag findes i egne med et lidt
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De menneskeskabte ændringer af klimaet kan
dog vise sig at blive meget hurtigere end naturens egne. Et hurtigt overslag viser, at den
globale gennemsnitstemperatur siden istiden er
steget 1 grad C pr. 4.000 år.Til sammenligning vil
de menneskeskabte ændringer af klimaet frem
til år 2100 ifølge IPCC ske mindst 80 gange så
hurtigt – 1 grad C pr. 50 år!
Denne trussel forværres af det pres, som mange
arter i forvejen er udsat for i form af menneskelige indgreb i deres levesteder. Det landskab, der
engang var en tæt mosaik af forskellige skove,
søer, åer, moser osv., er i dag blevet langt mere
ensartet. Op mod 70-90 % af naturtyper som
enge, heder, klitter mv. er forsvundet til fordel
for store marker og bebyggelse.
Af primær interesse for os alle er selvsagt de
effekter af det ændrede klima, der direkte kan
påvirke vores helbred. Som dansker, der er vant
til at sygdomme florerer mest i den kolde vintertid, kan det synes sært, at et varmere klima
skulle være et problem. Billedet er da heller
ikke sort eller hvidt. Således forventer eksperter en faldende dødelighed om vinteren i
de i kølige egne af kloden. Her er influenzaepidemier i dag en årsag til en ikke
ubetydelig dødelighed blandt især
ældre og svækkede mennesker.
Selv i de rige lande begynder effekterne af den globale opvarmning
efter alt at dømme at slå igennem
på sundhedsområdet. Sommeren
2006 bød således på temperaturer på 35 grader C eller mere
over hele Syd- og Mellemeuropa.
Der var temperaturrekorder i
både Belgien og Storbritannien,

ligesom gennemsnitstemperaturen satte dansk
rekord. Der blev da også meldt hede-relaterede
dødsfald fra en række lande. Det var dog kun
få i forhold til den langvarige hedebølge i 2003,
der kostede 35.000 mennesker – mest gamle og
svagelige – livet deraf alene 15.000 i Frankrig.
Global opvarmning ventes også at ville føre
til flere infektioner med bakterier. Således viser resultater af forskningen en sammenhæng
mellem stigende temperatur i omgivelserne og
øget hyppighed af fødevarebårne infektioner. Et
eksempel er Salmonella, der i Danmark årligt
rammer omkring 2000 mennesker og skønnes
at koste 40-50 dødsfald.
Ikke kun varmere vejr vil påvirke udbredelsen
og hyppigheden af sygdomme. Det samme vil
mange andre effekter af det ændrede klima.
Storme og oversvømmelser kan sprede infektioner både akut og igennem forurening af drikkevandet. På længere sigt kan der skabes nye
levemuligheder for infektioner og dyr, der spreder sygdomme.

Det dyrebare vand

Den måske vigtigste effekt af det ændrede klima
handler om at kunne skaffe vand til drikkevand
og landbrug. Mangel på vand kan få fatale konse-

kvenser for økonomi og velfærd. Selv uændret
eller stigende nedbør kan give problemer, hvis
den fx falder i form af voldsomme regnskyl.

peraturen imidlertid højere, falder havvandets
massefylde, så torskens æg mister deres opdrift
og går til grunde.

I mange egne af verden er der allerede i dag
knaphed på drikkevand, og prognoser forudser
en stigende vandmangel i store dele af klodens
varme egne. Billedet tegner mere sammensat i
køligere egne. Blandt de lande, der ser ud til at
blive ramt hårdt, er en række afrikanske lande
samt Mexico,Tyrkiet og Vietnam, der alle står til
en halvering eller mere af deres vandressourcer
frem mod år 2050. Dette er voldsomt problematisk, da mange tropiske lande fortsat har en
stor vækst i befolkningen. Nogle forskere frygter ligefrem, at vandmangel kan blive årsag til
krig mellem nabolande, der ikke kan enes om at
dele fælles vandressourcer som fx floder.

Torsken er derfor meget følsom over for stigende vandtemperatur i gydesæsonen. For
østersøtorskens vedkommende vil dette dog
muligvis blive modvirket af stigende saltholdighed i takt med den globale opvarmning. Dette
er dog usikkert, da forskellige forhold trækker
i hver sin retning. En stigende saltholdighed vil
modvirke faldet i vandets massefylde med stigende temperatur og kan dermed måske blive
østersøtorskens redning.

Landbruget rammes

I landbruget har kunstig vanding været nøglen
til en enorm vækst i den globale produktion.
Dette kan dog ændre sig, når temperaturen, og
dermed fordampningen fra jord og planter, stiger. Dette bliver værre af, at der især i varme
egne forventes mindre nedbør og også mindre
smeltevand fra bjergene.

Fiskeri

Verdenshavene leverer 15 % af verdens produktion af fødevarer. Det er generelt fødevarer med
høj næringsværdi. Fiskeri er samtidigt en vigtig
kilde til eksportindtægter for mange lande.

Vil isbjørnene
overleve
den globale
opvarmning?

Mange bestande af fisk er under pres fra overfiskeri og ødelæggelse af levesteder på grund af
forurening. I danske farvande er torsken blandt
de fisk, der er i farezonen, hvis klimaet bliver
varmere. Det skyldes, at den lever i en følsom
balance mht. vandtemperatur – og i Østersøen
også saltholdighed. Årsagen er torskens æg, der
skal flyde op til overfladen for at overleve efter
gydning og befrugtning. Det kan æggene ved en
temperatur på 4-6 grader C. Bliver vandtem-

Fremtidsudsigterne for de danske fiskere er
dog ikke kun negative. Mens nogle arter sandsynligvis vil forsvinde, vil andre arter indvandre
fra varmere have. Allerede i dag ser arter som
mulle og tyklæbet multe, som bl.a. kendes fra
Middelhavet, således ud til at blive mere talrige.

Økonomi og velfærd

Ændringer af klimaet kan risikere at påvirke
både samfundet som helhed og den globale
økonomi. Ændringer ses derfor i stigende grad
som en trussel mod erhvervslivet.
Sådan skriver selskabet Swiss Re i dokumentet
Tackling Climate Change fra 2004. Swiss Re er
et af de fire førende selskaber i verden inden
for det, man kalder genforsikring. Genforsikring
er kort fortalt de almindelige forsikringsselskabers egen forsikring. Forsikringen beskytter
dem mod konkurs, hvis de af en eller anden
grund skal udbetale usædvanligt store summer i
erstatning over kort tid.
Det er derfor ikke tilfældigt, at netop disse selskaber er ekstremt opmærksomme på risikoen
for økonomiske konsekvenser af klimaændringer. Vurderinger og forudsigelser af denne art
er netop deres centrale ekspertise. For hvis
de fastsætter betingelserne for at forsikre de

Genforsikringsselskabet Swiss Re – her London
hovedkvarteret – er ekstremt opmærksomme på
risikoen for de økonomiske konsekvenser af
klimaændringerne

almindelige forsikringsselskaber for optimistisk,
så de ender med at skulle udbetale mere i erstatning end forudset, har genforsikringsselskaberne (modsat de almindelige forsikringsselskaber) ingen forsikring til at redde skindet.
Erkendelsen af, at det ændrede klima er en trussel mod økonomien, er dog ikke begrænset til
forsikringsbranchen. Også G8-landene med de
syv rigeste lande i verden samt Rusland, har
fokus på klimaet. Således udtalte en række af
verdens førende erhvervsledere i forbindelse
med G8-gruppens topmøde i 2005, at ændringer af klimaet er en af de største trusler mod
verdensøkonomien.
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2.3 Al Gore sætter skub i klimadebatten

Havis

Der er omkring 30 forskellige ord for is på grønlandsk. Havis er den is, der lægger sig på havet om
efteråret. Den sydlige halvdel af Grønland har ikke
havis om vinteren. Det er åbentvandsområde. Det
betyder, at der kan sejle skibe hele vinteren. Nord
for Sisimiut/Holsteinsborg lægger isen sig i et op til
2,5 meter tykt lag. I Nordgrønland er fjordene dækket af tyk is fra oktober til juni/juli.

Isbjørne

Når isbjørnehunner er gravide søger de ind på fast
land for at føde. Ungerne kommer til verden om
vinteren i en ishule, som moderen graver. Der ligger
de hele vinteren, mens snestormene raser udenfor. Bjørneungerne vejer under et kilo, når de fødes.
Voksne hunner vejer ca. 200 kg, mens hannerne
kan veje helt op til 650 kg. De små unger har ca.
21⁄2 år til at vokse sig store. Så forlader moderen
dem for at parre sig og få et nyt kuld unger.

Nordboerne

Erik den Røde blev som drabsmand landsforvist
fra Island i årene 982-985. Han brugte tiden til
at udforske de Grønlandske kyster og bosatte sig
i Sydgrønland i 986 sammen med 3-400 andre
mennesker. De drev landbrug og havde deres heste
og køer med. På et tidspunkt efter 1410 forsvandt
de, sandsynligvis under det der kaldes den lille istid.
Vejret blev koldere og landbruget gik ikke godt. Det
er stadig et mysterium, hvornår og nøjagtigt hvorfor
de uddøde.
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Forstår vi de globale ændringer af klimaet? I de
foregående afsnit har vi prøvet i kort form at
fortælle om nogle af de globale aspekter af klimaændringen. På mange måder er netop denne
fortælling bedre og mere illustrativt fortalt i Al
Gores klimafilm, som bliver vist i biografen og
som kan skaffes på DVD.

”En ubekvem sandhed”

Filmen blev vist første gang i Danmark i Dagmar bio ved en såkaldt snigpremiere den 5.
september 2006. Efter forevisning af filmen var
der anmeldelse og kritik fra Bjørn Lomborg.
Bjørn Lomborg roste Al Gore for en engageret
og levende fortælling, men kritiserede filmen
skarpt for at overdrive klimakatastrofen. Han
kritiserede Al Gore for at gøre klimaet til et af
verdens højest prioriterede indsatsområder.
Dagen efter var der et interview med Al Gore
om hans holdning til Lomborg, jf. DR P1 den
6. september 2006. Her nævner Gore – efter

at være konfronteret med kritikken – at Lomborgs synspunkter er blevet tilbagevist af den
faktiske udvikling, siden Lomborgs udtalelser
blev fremsat første gang for et par år siden.
Filmen er vist i de danske biografer fra den 15.
september 2006. Efter denne dato er filmen
givet fri som DVD og er indkøbt af agendaprojektet til brug for den videre kampagne. Vi
mener, at det er vigtigt, at vi som lokale aktører kender filmen og har en mening om filmens
indhold, når filmen bliver vist i skoler, foreninger og andre lokale forsamlinger, jf. anmeldelse
af filmen.

Fokus på Grønland

Al Gores film handler bl.a. om Grønland. Når
vi prøver at beskrive de globale ændringer af
klimaets udvikling er det derfor også naturligt
for os at fokusere på Grønland, som er et godt
eksempel og næsten en indikator for, hvad der
sker på kloden, når det handler om klimaet.

Det Grønlandske kor Aavat synger ved Miljøfestival og klima event 2006

Den globale udfordring ifølge filmen:

enubekvemsandhed
Filmen er bygget op af instruktøren Davis Guggenheim som et langt power-point foredrag af Al Gore i
et auditorium af unge studerende. De får en lektion
om klimaets udvikling med en gennemgang af alle
de ændringer på kloden, som med en vis sandsynlighed kan tilskrives den globale opvarmning. Opvarmningens effekter er vist med kurver og data
tilsat små filmsekvenser af smeltende gletschere,
ørkendannelse og dramatiske nyhedsindslag fra et
oversvømmet New Orleans.
Power-point foredraget giver en dækkende beskrivelse af alle de kendte effekter af den globale
opvarmning for klodens geografi. Filmen kan derfor
anbefales til brug i skoler, foreninger og lokale forsamlinger. Netop dette er grunden til at tage filmen
med i denne KLIMA & LIVSSTIL og grunden til i det
følgende at referere de globale effekter som filmen
remser op.
Inden filmen tager fat på de dramatiske klip, beskrives drivhuseffekt ud fra Matt Groenings forklaring af
global opvarmning i The Simpson, (se nærmere forklaring i faktaboksen). Dette er en god forudsætning
at kende, når effekterne af opvarmningen studeres.
De små filmbidder med smeltende gletscher virker
som filmens stærkeste indslag. Al Gore viser os, hvordan gletschere er blevet stadigt mindre, og hvordan
afsmeltningen fx på Grønland går hurtigere og hurtigere. Faresignalerne opfanges især på Antarktis, der
for kloden er som kanariefuglen i kulminen. Den er
indikator for, at der er noget galt – kanariefuglen dør,
hvilket viser minearbejderen, at der er ved at være
problemer med iltforsyningen.
Filmen viser skræmmende grafik af konsekvenserne
af en havvandsstigning på syv meter med oversvøm-

melse af væsentlige dele af Florida, San Francisco,
New York, Holland, Calcutta, Beijing og Shanghai. Illustrationen må betragtes som en illustration af en
mulig hændelse, da flere forskere ikke ser det som
sandsynligt at en afsmeltning vil få vandstanden til
at stige så kraftigt i en overskuelig tidsperiode. Men
andre årsager som orkanen Katrina har konsekvenser allerede nu.
Et oversvømmet New Orleans vises i filmen som oprørende nyhedsindslag. Vi ser diger bryde sammen
som følge af vandpres og dårlig vedligeholdelse som
følge af manglende investeringer.
Økonomiske tab fra vejrskader er steget voldsomt
over de sidste par år. Dette viser, ifølge Al Gore, direkte den økonomiske effekt af global opvarmning.
Gore fortæller os om, hvordan det varme Caribien
pumpede orkanen Katrina stærkere og stærkere
– at den globale opvarmning gør orkaner mere destruktive.
Det har været svært for USA at håndtere skaderne
i New Orleans trods industrialisering og samfundsmæssig rigdom. Men Ulandene vil blive langt hårdest
ramt af global opvarmning, fordi de har varmere
klima og færre ressourcer.
De katastrofale påvirkninger af klimaforandringerne
præsenteres overbevisende i filmen, hvorefter Al Gore
kommer til løsningerne. Verden skal gennemføre
Kyota-aftalen og vi skal alle i familierne og hver for
sig indstille os på at tage et personligt ansvar, hvor
filmen til slut giver en række gode råd.
Kyoto-aftalen, som Al Gore hjalp med at forhandle, vil
skære de industrialiserede landes CO2 udledning ned
med 30 % i 2010. Hvis alle lande tilslutter sig afta-

len, vil dette være et godt skridt i den rigtige retning.
Men det er ikke nok.
Filmen slutter med et oplæg til at tage et personligt
ansvar og en række gode råd til livsstilsændringer og
konkrete energibesparelser. En del af rådene har været en inspiration for denne guide ved udvælgelse af
de 10 bud på ændring af adfærden. I guidens bilag
fortælles mere om den proces, vi har været igennem,
før vi har kunnet prioritere de 10 mest oplagte råd
til den daglige indsats for at bedre klimaet og spare
på energien.
En del af Al Gores råd er helt sammenfaldende
med de almindelige energispareråd om at slukke
for lyset og købe A-mærkede produkter. Men Al
Gore har en række overraskende råd. Han foreslår
fx at vi sætter os ind i, hvilke politikere som vil gøre
noget for klimaet og så har det i tankerne ved næste valg. Han foreslår desuden at gå ind på nettet
dagligt under www.climatecrisis.net og følge med i
de sidste nyheder om klimaet.
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igennem. Dele af indlandsisen kan stadig være
ved at reagere på klimaforandringer, der skete
dengang, da vikingerne kom til Grønland. Det
hele gør det svært at regne ud, hvad der er ved
at ske med indlandsisen lige nu.

I dette kapitel er der fokus på de synlige spor,
som ændringerne i klimaet har betydet for to
områder i Danmark. Der er tydelige spor af

Fordi det er så svært at måle, hvad ændringer af
klimaet betyder for isen, har der været mange,
der har prøvet at så tvivl om, hvilken vej det går.
Men der er nu ikke længere tvivl om, at i hvert
fald gletscherne smelter og trækker sig tilbage.
Men hvad med indlandsisen? Disse store ismasser strækker sig over et areal på 1.833.900 kvadratkilometer. Det er større end både Norge,
Sverige og Finland til sammen eller hele 43
gange Danmarks størrelse. Det er uhyre vanskeligt at måle, hvad der helt præcist sker i så
enormt et område. Desuden er det heller ikke
let at drive forskning i den iskolde verden på
indlandsisen. For at omgå disse vanskelige forhold er forskerne begyndt at bruge satellitter,
radar og laserteknik til at måle tykkelsen af isen
mere nøjagtigt. Når målingerne bliver bedre,
kan forudsigelserne også blive mere sikre.

opvarmningen på Grønland, mens ændringen
i klimaet lokalt i Danmark symboliseret ved
Østerbro er sværere at spore – men der er

3.1 Klimaændringerne set fra Grønland
Grønland – det store kolde kontinent i nord. En
del af kongeriget Danmark men dog alligevel så
langt væk. Selv om det er langt væk, kan klimaet
i Grønland have betydning for vejret i Danmark.
Forskerne er dog ikke enige om, hvad der vil
ske som følge af de globale ændringer af klimaet.
En af årsagerne kan være, at de bruger mange
forskellige modeller til at beregne følgerne.
Modellerne er store programmer, der er udviklet på computer. Her prøver man at samle
al den viden man har og så sætte computeren
igang med at beregne, hvad der vil ske i fremtiden. Der kan skrues op eller ned for de forskellige forudsætninger i programmerne. Ændrer
man en lille smule i ét parameter, kan det have
stor indflydelse på, hvordan computerens forudsigelse bliver. Derfor er netop disse modeller et vigtigt, men også et besværligt værktøj i
klimaforskningen.
Når forskerne skal forsøge at forudsige, hvad
der vil ske i Arktis og Grønland, støder de ind
i endnu et problem. Der findes ikke så meget
viden om det højeste nord! Man ved kun lidt
om, hvad der foregår under isen på Nordpolen.
Og hvordan indlandsisen egentlig ”fungerer” er
man kun lige ved at finde ud af. Når det kommer
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dog enkelte spor af ændringer – både for vejrliget og naturen med plante- og dyrelivet i vandet og på landjorden.

til miljøet, er man ikke meget længere fremme.
Hvordan har isbjørnene det i det nordøstlig
hjørne af Grønland, og hvor mange er der? Det
har forskerne endnu ikke helt fundet ud af.

spidsen er ikke dækket af is. Indlandsisen er tykkest på midten, hvor den er op til 3 km tyk. Isen
er ikke alene meget tyk, den er også meget gammel. Boringer i isen, de velkendte iskerneboringer, viser at isen midt på er mere end 100.000
år gammel. Ude i kanten, ved isranden, er der
stor aktivitet: Bræer eller gletschere vælter her
is ud i havet, hvor de bliver til isbjerge.

Grønlænderne må ændre levevis

Det store spørgsmål

En ting er sikkert, og det er, at klimaændringer i
den grad vil gå ud over Grønland og de arktiske
områder. Selv om der ikke lever mange mennesker her, vil ændringen af klimaet dog få stor
betydning for disse mennesker og deres hverdag. Ændringen vil betyde, at grønlænderne må
ændre deres ældgamle levevis. Det er de nødt
til, selv om det ikke er grønlænderne selv, der
er skyld i at klimaet ændrer sig. Det er de højt
industrialiserede lande i den vestlige verden, der
skaber disse ændringer.

Bliver der mere eller mindre af isen på Grønland? Det er et spørgsmål, der har været diskuteret en del på det sidste. Der er kommet
forskellige meninger på bordet, men hvad er
rigtigt? Der er de seneste år lavet flere målinger
i kanten af indlandsisen, og der er ingen tvivl
om, at gletsjerne trækker sig tilbage. Danske
forskere har netop vist, at gletsjerne trækker sig
hurtigere tilbage, end man troede. Det er især
de små gletsjere, der reagerer hurtigt. De store
gletsjere er længere tid om at smelte.

Grønlænderne udleder ikke selv mange drivhusgasser. Selv om det ikke er her skylden ligger,
så er Grønland alligevel ved at lave en plan for,
hvordan de kan mindske deres del af udledningerne. Man skal som bekendt feje for egen dør
først!

Især små gletsjere ændrer form, position og
smeltehastighed over få årtier. Indlandsisen er på
grund af sin enorme størrelse længere tid om at
reagere på klimaændringer. Vi kender det også
selv hjemme fra middagsbordet. Sætter man en
islagkage på bordet, er den længere tid om at
reagere på stuens varme, end hvis vi havde delt
20 små ispinde ud til gæsterne. På den måde er
indlandsisen bare endnu mere ekstrem. Der kan
gå århundreder før klimaændringer slår rigtigt

Indlandsisen

Indlandsisen, der dækker hele den midterste del
af Grønland, er kæmpestor. Kun kysten og syd-

Frem eller tilbage?

Nye nedbørsmønstre

På samme tid prøver forskerne at forudsige de
nye mønstre i klima og nedbør. Varmere vejr vil
give mere nedbør og i Grønland vil meget af
det falde som sne. Målinger viser, at isen faktisk bliver tykkere nogle steder, mens den bliver
tyndere andre steder. Der falder mere sne midt
på indlandsisen, mens gletscherne i randzonen
smelter hurtigere. Man kan sige at iskappen får
stejlere rande, ligesom når man dynger mere
sand på toppen af en sandbunke. Isen bliver
nødt til at finde et nyt ligevægtspunkt. Hvor den
ender, er det stadig for tidligt at sige noget om
i dag.

Den store interesse

Grunden til, at man interesserer sig netop for
indlandsisen er, at hvis hele isen smeltede, ville

Afsmeltningen af is i Grønland kan få vidtrækkende konsekvenser for klimaets udvikling.
I baggrunden ses bjerget Sermitsiak tæt ved Grønlands hovedstad Nuuk

vandstanden i verdenshavene stige med 6 meter.
Det ville få store konsekvenser for Danmark,
der er fladt og meget sårbart over for store
ændringer i middelvandstanden. Man er dog allerede begyndt at tage højde for, at vandstanden
vil øges på langt sigt.

Hvad så?

Den øgede smeltestrøm, vi ser allerede i dag,

kan have vidtrækkende konsekvenser. Ikke kun
for Grønland men også for Danmark og Europa.
Den større mængde ferskvand, der vælder ud
i det salte hav, kan have alvorlige følger for de
havstrømme, der omspænder hele verden. En
af disse havstrømme kender de fleste danskere
som Golfstrømmen. Denne varme havstrøm fra
den mexicanske bugt har stor indflydelse på klimaet i Danmark.
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deres livsvilkår. Forandringerne i klimaet vil betyde, at nogle dyr som isbjørne vil gå dårlige
tider i møde, mens andre dyr som torsken vil få
gode betingelser i havet omkring Grønland.

Naturen ændres

Hvad sker der med det Grønlandske planteliv,
når klimaet bliver varmere?

De store mængder ferskvand der vil komme, hvis
isen i nord begynder at smelte, kan give problemer langt tidligere end en stigning af vandstanden. Det kolde vand kan nemlig blokere for Golfstrømmens tilførsel af varmt vand fra Ækvator,
og det kan betyde, at det nordvestlige Europa får
et klimaskifte fra den nuværende opvarmning til
et køligere klima. Muligvis endda koldere end før
den globale opvarmning satte ind.

Den globale virkelighed

I hele Grønland lever der ca. 50.000 mennesker.
Det svarer til antallet af borgere i Hvidovre. Selv
om det er relativt få mennesker på Grønland,
der berøres af ændringerne i det grønlandske
klima, vil ændringerne have betydning for mennesker overalt på kloden. Netop historierne
fra Grønland understreger, at en strategi for
klimaet skal tage både globale og lokale hensyn.
Grønlænderne er naturligvis utrygge ved deres
fremtid og usikre på, hvordan de skal klare sig
i et nyt klima.
Og det er ikke kun menneskene, der får ændret
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Det grønlandske dyre- og planteliv kan kaldes
fattigt, når man sammenligner med regnskove og
koralrev. Man kan næsten sige, at økosystemet er
simpelt. Der er ikke så mange arter dér nordpå,
som man finder i de varme tropiske skove. Der
er ikke engang så mange, som der findes i Danmark.Alligevel er livet helt specielt. Det er udviklet til lige præcis at passe til det kolde klima. Når
klimaet bliver varmere, vil mange af dyrene have
svært ved at tilpasse sig. Nogle kan blot rykke
længere nordpå, hvis de kan nå at følge med klimaet. Arter som ringsæl og isbjørn får svært ved
at flytte andre steder hen.
Ringsælen er en af de sæler, der lever en vigtig del af deres liv på isen. Det er på isen, at
de føder deres unger. Det er der, de hviler sig,
og den føde de spiser lever ved iskanten. Ringsælen behøver også nok sne til at bygge deres
huler af. Det er her de føder og opfostrer deres
unger. Hvis isen smelter tidligere, bliver sælungerne skilt fra deres mor for tidligt, og mange
af dem vil dø. Ringsælen yngler ikke på land, og
det er ikke sikkert, at de ville kunne finde ud af
at foretage den ændring. Hvis sælerne ændrede
sig, så de begyndte at føde unger på land, ville
de nyfødte sælunger være i fare for at blive spist
af en række rovdyr, der lever på land, men som
ikke kommer ud på isen.

Isbjørne er truet

Isbjørnen er det særlige symbol for Grønland.
Den kæmpestore og stærke, hvide bjørn kan
virke usårlig, men den er også i fare, når dens
miljø ændres. Ligesom ringsælen er isbjørne afhængig af havis. Det er der, den finder sin føde.
Blandt andet så finder den ringsæler.Virkningerne af klimaændringer har allerede vist sig visse

steder blandt de sydligste isbjørne bestande.
Havisen fryser til senere og bryder op tidligere.
Det betyder, at isbjørnene ikke kan jage i så lang
tid, som de plejer. Når bjørnene skal faste længere, bliver de tyndere, og hunnerne får mindre
og færre unger. De bjørne, der plejer at vandre
over isen for at komme til gode fødeområder,
får problemer, når isen ikke lægger sig som den
plejer. Så bliver de nødt til at svømme. Det er
ikke noget problem for de voksne, men ungerne
kan let komme i problemer.

Det er dog ikke kun de store dyr, der er vigtige,
men hele rækken af dyr og planter. Især de små
og ofte ukendte planter, der opfanger sollyset
og laver det til næring, eller de væsner der omdanner affaldsstoffer til næringsstoffer. Det er
det samlede billede, der er vigtigt. Det er hele
økosystemet med små og store levende væsner
på land og i vand. Det er det system, der opretholder produktionen i Grønland og skaber den
mad, som den grønlandske befolkning er afhængig af både til dem selv og til eksport.

At isbjørnene kan få svært ved at finde føde, og
at den ikke har godt af at sulte længe, er måske
ikke så mærkeligt. Der er dog en anden og mere
overraskende virkning af et varmere klima. Isbjørneungerne i Østgrønland bliver tykke af at
æde masser af sæler.

Fangerne kan ikke jage på isen

Det lyder helt modsat, men der er en naturlig
forklaring. Isbjørnemor skal skaffe god og fed
mad til sine små unger, for at de skal overleve
foråret. Føden består ofte af sælunger, for sælerne har også unger om foråret. Men når klimaet bliver varmere, så falder sælernes snehuler sammen. Sælungerne, der ikke er beskyttet
inde i snehulerne, er et let bytte for en sulten
isbjørn. Bjørneungerne bliver derfor mætte og
har større chance for at overleve de første kritiske måneder.
Om efteråret ser billedet straks anderledes ud.
Alle de små sælunger, det var så let at fange,
nåede jo aldrig at vokse sig store og fede. Det
betyder at bjørnene senere på året har et problem. Så selv om ungerne æder sig mætte om
foråret, så risikerer de at sulte om efteråret.
Hvad vil der ske med isbjørnen som art, hvis
isen forsvinder helt om sommeren? Det er
svært at forudsige. Det ville betyde at bjørnene
skulle ændre deres levevis ganske meget. Fra at
leve på havisen skal de måske i fremtiden finde
ud af at bo på land.

Fangertraditionen er forankret dybt i den grønlandske folkesjæl. Fangerne i det nordligste Thuleområde mærker allerede nu virkningerne af
det ændrede klima. De højere temperaturer betyder, at de ikke længere kan jage på isen, som
deres forfædre gjorde det. Når ikke fangerne
kan jage, mister de deres levebrød og skal derfor finde nye måder at forsørge sig på.
Arbejdsløse fangere har ikke mange muligheder
for at finde andet arbejde i bygderne. Nogle
vælger at flytte til hovedstaden Nuuk, hvor det
er lettere at finde arbejde. I begge tilfælde forlader fangerne deres traditionelle levevis. Det
ender for mange ulykkeligt med et overforbrug
af alkohol. På denne måde fører ændring af klimaet også en social slagside med sig.

Fiskeri og torskegilde

Det arktiske område er et af de bedste fiskeområder i verden. Her findes – eller fandtes
– enorme mængder af spisefisk og rejer. De højere temperaturer i havet vil have en virkning på
fiskearter i det arktiske område. Fiskenes vandreruter vil ændres, ligesom de nok vil vokse
hurtigere i det varmere vand. Nogle grønlandske fiskearter vil flytte længere nordpå, fordi de
ikke trives i det varme vand. Når vandet bliver
varmere, vil fisk sydfra ligeledes kunne vandre
nordpå. Det vil betyde at torsken vil blive i
stand til at trives i de grønlandske farvande.

Man kan allerede i dag se, at der bliver fanget
flere torsk end førhen. Hvis der ikke bliver taget
for mange fisk, kan der udvikles et værdifuldt
torskefiskeri ved Grønlands kyster. Den indtjening kan også blive nødvendig. I dag er Grønlands rejefiskeri af stor værdi for landet. Men
når der bliver flere torsk, så skal de også have
mere mad. Torsk spiser rejer, så man må forvente, at der bliver omkring 70 % færre rejer.
De grønlandske fiskere må altså omstille deres
fiskeri til andre fiskearter, end dem de fisker
i dag.
Det er dog ikke kun torsken, der holder flyttedag. Andre fiskearter, for eksempel makrellen,
kunne tænkes at flytte til Grønland. Desværre
vil det varmere vand også betyde, at den lille
laksefisk lodden vil blive fortrængt fra Grønland.
Lodden kender vi i Danmark som de små tørrede fisk, der gives som godbidder til hunde. I
Grønland er den også en værdsat spisefisk. Fiskeriet, der er kort men intensivt, har rødder
langt tilbage i tiden. Forsvinder lodden fra de
Grønlandske farvande, vil en bid af den Grønlandske historie og tradition forsvinde med den
lille fisk.

Landbruget og de dyre agurker

Landbrug i Grønland! Det lyder som en selvmodsigelse. Der har imidlertid været et vist
landbrug i den sydlige del af landet i meget lang
tid. Nordboerne drev landbrug i ca. 500 år, indtil
den lille istid forværrede klimaet så meget, at
det blev for koldt. I dag er der lidt kartoffeldyrkning og fårehold. I private haver og med megen
pasning er det også muligt at dyrke porrer og
andre grøntsager. Tomatplanter i vindueskarmen hører også til i mange huse. De giver et
kærkomment og hjemmedyrket vitamintilskud
til mange grønlændere.

for at få et salathoved skal man slippe mindst 30
kroner. Derfor er der en stor vilje og motivation til at gøre sig uafhængig af den dyre import.
Med et lidt varmere klima er der mulighed for
at dyrke blandt andet broccoli i drivhuse. De
første interesserede landmænd har allerede
gang i planlægningen af det fremtidige landbrug.

Håb for fremtiden

Hvis Nordpolen smelter, åbner den sagnomspundne nordlige rute sig. Inden for de næste
ti år regner man med, at de nordlige have vil
være åbne for kommerciel skibsfart. Det er især
mineselskaberne og olieindustrien, der kan have
interesse i de åbne have. Transport over land
vil blive mere vanskelig, når permafrosten ikke
længere holder jorden hård og fast. Til gengæld
vil det så blive meget lettere og økonomisk at
transportere ting over havet.
I Grønland håber politikere og befolkning på, at
der snart bliver fundet olie. Man håber også på,
at der snart bliver fundet større guld og diamant forekomster. Undersøgelser har vist, at
der er gode muligheder for minedrift. Når og
hvis det sker, så vil det i fremtiden blive lettere
at transportere råstoffer fra de nordligste egne.
Olieudvinding vil også blive lettere, hvis der ikke
er for megen is. Til gengæld kan det blive nødvendigt at forstærke boreplatformene mod de
høje bølger, som kan
blive en af følgerne af det
ændrede
klima.

Det er ingen hemmelighed, at grøntsager er
meget dyre i Grønland. De skal flyves ind fra
Danmark. En agurk koster snildt 20 kroner, og
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3.2 Klimaændringerne set fra Østerbro

har det fået, fordi møllets larver graver ’minegange’ i kastanjebladene. Først bliver bladene
brunplettede, og siden visner de helt”, forklarer
DMI’s ekspert.
Kastanje minér-møllet er første gang registreret
på Balkan i 1984 ved søen Ohrid. Deraf insektets
latinske navn Cameraria ohridella. Minér-møllet har siden bredt sig til det meste af Europa.
Arten blev første gang konstateret i Danmark i
2002 og findes nu overalt i landet. Det indlysende
spørgsmål er selvfølgelig, om møllets udbredelse
nordpå har noget at gøre med menneskeskabte
ændringer af klimaet.

Betingelserne for insekter ændres

Et varmere klima har den problematiske følgevirkning, at betingelserne for insekter vil ændre
sig. Den borelia-bærende skovflåt er et eksempel på en snylter, der har bredt sig langt nordpå
i blandt andet Sverige de senere år. På længere
sigt må vi indstille os på et nyt trusselsbillede fra
snyltere, svampeangreb og insektoverførte sygdomme på vore breddegrader. Også den Iberiske
skovsnegl (såkaldt dræbersnegl) er registreret i
et antal, der ikke tidligere er set.
Efterårsstorm af stormflodsstyrke presser vandet op over kørebanen på Strandvænget på Østerbro
– der skal holdes øje med følgerne af ekstemt vejrlig

Ændringerne af klimaet kan registreres lokalt
med det ekstreme vejr, vi har oplevet i sommeren 2006, hvor vi har været igennem den
varmeste juli måned i 130 år. I august oplevede
vi den kraftigste nedbør, som er registreret i vor
tid, og september har været tæt på den varmeste nogensinde.
Effekten af de klimatiske ændringer på Østerbro er dog ikke så spektakulære og mættede
af historier som ændringerne på Grønland.
Ikke desto mindre har der været en del synlige
hændelser, som kan have noget med klimaet
at gøre.
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Kastanjetræerne ved søerne under angreb

Ændringer kunne ses ved kastanjetræerne langs
de københavnske søer. Insekter sydfra har angrebet de danske kastanjetræer.
Træerne er hårdt angrebet af minér-møl fra Balkan. Ændrede betingelser for snyltere og parasitter er en af de skadelige følgevirkninger af et
varmere Danmark, siger klimaekspert fra DMI på
hjemmesiden dmi.dk. En meget stor del af Danmarks kastanjetræer er ved at visne, og mange
har smidt kastanjerne tidligt i år.
”De er angrebet af såkaldte minér-møl. Navnet

Vi oplevede i eftersommeren forekomster af
alger i næsten en halv meter tykt lag i vandoverfladen ved Svanemøllestranden og i Nordhavnen. Et omfang, som slet ikke er normalt i
dette område.
Skadelige alger er et globalt problem. I hele
verden er der store økonomiske og miljømæssige konsekvenser og virkninger på menneskers
helbred af skadelige opblomstringer af alger.
Myndigheder og forskere arbejder derfor mod
at gøre den fremtidige overvågning mere effektiv. Samtidig øges den videnskabelige forskning i
opblomstringer af skadelige alger. Et af målene
er at blive endnu bedre til at forstå, hvorfor de
skadelige opblomstringer opstår og samtidig
blive i stand til at begrænse virkningerne af nye
opblomstringer.

Algevækst og vandplanter i Sortedamssøen

I eftersommeren 2006 har der kunnet registreres en kraftig vækst af alger eller vandplanter,
som var meget visuelt dominerende på søernes
overflade. Søernes vand registreres som klart
og gennemsigtigt.

Effekten af den højere temperatur er dog
næppe det dominerende element i de københavnske søer, som formentligt i langt højere
grad er under påvirkning af de miljøforbedrende tiltag, som kommunen har sat i gang
jf. projektbeskrivelsen i folderen ”Nyt liv i søerne”.
I 2002 blev der sat en række aktiviteter i
gang for at få gjort vandet klart og få dyreog plantelivet tilbage i Søerne. Der blev opfisket uønskede skidtfisk som skalle og brasen
og udsat geddeyngel. Rovfiskene fik kunstige
skjul og opvækststeder, og undervandsplanter
blev genetableret.
Tiltagene indgår i et samlet metodekoncept,
der kaldes ”biomanipulation”. Metoden omfatter en række indgreb i det biologiske system for at få genskabt en ny og sundere dynamik i søerne. Dermed bliver de Indre Søer
i København, Sankt Jørgens Sø, Peblingesøen
og Sortedamssøen sikret som et af storbyens
mest populære rekreative oaser og et markant element i bybilledet.

Også kastanjen kommer sydfra

Hestekastanjen har sin naturlige udbredelse i
Lilleasien, Grækenland og Albanien og blev indført
til Danmark i 1721. Træet blev plantet i dyrehaver
og parker for at give foder til vildtet. Siden er det
mest blevet plantet som et prydtræ i skove, langs
veje, i parker og på gårdspladser.
På den baggrund er kastanjetræernes aktuelle problemer ikke en rigtig dansk naturkatastrofe, men
resultatet kan alligevel få stor betydning for det
danske landskab i bred forstand.
Erfaringer fra Sydeuropa viser, at angrebne
kastanjetræer kan overleve i mange år. Omvendt
kan det ikke udelukkes at danske træer, der er tæt
på den nordlige udbredelsesgrænse, bliver stresset
så meget, at de går ud i løbet af nogle år.

Store forekomster af alger ved
Svanemøllestranden og i Nordhavnen

De forventede ændringer af klimaet i Nordeuropa vil betyde generelt højere vandtemperaturer
og – i Østersøen og Kattegat – faldende saltholdighed med stærkere lagdeling. Desuden kan der
ske større udvaskning af kvælstof til vandmiljøet
samt forøgelse af ammoniak fra luften.
Alt i alt vil det forøge de problemer vi kender i
dag med opblomstring af alger og efterfølgende
iltsvind. Det skriver Jes Fenger og Poul Frich i
DMU’s rapport nr. 401 ”Dansk tilpasning til et
ændret klima” fra 2002. De beskriver også, hvor
komplekst vandsystemerne fungerer, og hvor
svært det er at give klare konklusioner på de fænomener, vi oplever.

Kastanjetræerne langs med Sortedamssøen
angribes af minér-møl

Kastanjerne slut om ti år

I eftersommeren 2006 har der kunnet registreres en kraftig vækst af organisk materiale
i bl.a. de Københavnske indre søer

Eksperter mener, at minér-møllet under alle
omstændigheder får bugt med de danske
kastanjetræer inden for det næste årti. Det
skyldes, at mange træer vil blive fældet og
erstattet med andre træarter, fordi de er syge og
triste at se på. Denne udvikling er allerede godt i
gang mange steder.
Det kan være at kastanjetræerne ved søerne
snart undergår en forandring svarende til den,
der skete på Kongens Nytorv i København for
nogle år siden, hvor elmesygen var synderen.
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verdens overforbrug af kul, olie og naturgas
har konsekvenser overalt på kloden.

Hvorfor internationalt samarbejde?

Det burde derfor være klart for enhver, at der
er brug for et samspil mellem landene for at
klare de enorme udfordringer i forhold til klimaet. Det har man da også for længst erkendt.
Derfor er der et meget udviklet internationalt
samarbejde under FN. Samarbejdet skal bruges til at belyse de videnskabelige aspekter og
at forhandle politisk for at finde ud af, hvordan
vi ved fælles beslutninger kan undgå den negative effekt af klimaændringen.

Den rige vestlige verdens overforbrug af kul, olie og naturgas i bl.a. kraftværker har konsekvenser overalt på kloden.

kapitel 4
HVAD GØR BESLUTNINGSTAGERNE?
4.1
Hvad gør de
internationale
organisationer?

af Sergey Kononov, team-leder for Data Managent Unit under FN den 30. oktober 2006
i Berlin ved et pressemøde. Mødet blev holdt
for at lancere en konference i Nairobi i november 2006 om verdens klima.

Først lidt statistik. For første gang er det lykkedes at skabe et troværdigt overblik over
udviklingen i verdens klima. Det blev fremlagt

Det spænder lige fra et fald i udledningen af
CO2 i Litauen fra 1990 på 60,4 % til en stigning i Tyrkiet på 72,6 %. Hvor Tyskland har haft
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Først den gode nyhed. De 41 industrilande
– med langt det mest betydende udslip af CO2
– har nedbragt udslippet med 3,3 % fra 1990
til 2004. Og så den dårlige nyhed. Udslippet fra
2000 til 2004 er steget med 2,4 %.

et fald på 17,2 %, har USA haft en stigning på
16 %. Den økonomiske vækst i USA har dog i
perioden været på ca. 50 %, og der har også
været økonomisk vækst i Tyskland. Så en anden
god nyhed er, at der er ved at ske en såkaldt
dekobling mellem økonomisk vækst og udslip
af drivhusgasser.
I dette lidt komplekse kapitel prøver vi at beskrive, hvad man gør på globalt plan for at imødegå ændringerne af klimaet. Et af emnerne i
det lokale Agenda 21-arbejde er netop ”tænk
globalt – handl’ lokalt”. Hvad vi gør lokalt har
ikke bare lokale effekter men har vidtrækkende og globale konsekvenser. Den rige vestlige

EU landene forhandler samlet i FN. Den danske lovgivning om klimaet er derfor underlagt
både FN og EU-bestemmelser. Men de enkelte
EU lande – herunder Danmark – er samtidig
med til at skabe de EU-bestemmelser, som
forhandles og koordineres i ministerrådet. De
enkelte EU lande har derfor relativ stor indflydelse på EU’s forhandlinger i FN-regi. Vi vil
i det følgende give en kort introduktion til de
FN- og EU-aftaler, som har størst betydning
for klimaet.

FN og klimaet

De internationale forhandlinger om klimaet
finder sted i et utal af forsamlinger og råd: FN’s
Generalforsamling, FN’s Kommission for Bæredygtig Udvikling, Styrelsesrådet, Det Globale
Ministerforum i FN’s miljøprogram UNEP og
i partskonferencerne under de globale miljøkonventioner herunder Klima-konventionen.
Allerede i1980-erne var der en øget opmærksomhed på den stigende temperatur i verden.
Forskningen viste, at udledningen af CO2 og
andre drivhusgasser særligt fra de vestlige lande virkede som katalysatorer på den stigende
temperatur.
I 1983 blev den norske statsminister Gro Har-

lem Brundtland bedt om at lede en uafhængig
kommission under FN med titlen ”Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling”. Kommissionen
skulle komme med forslag til langsigtede strategier til en bæredygtig udvikling. Resultatet
blev bogen ”Vor Fælles Fremtid”, som udkom i
1987. I bogen blev der sat fokus på begrebet
bæredygtig udvikling.
FN’s klimapanel eller IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) blev derefter
oprettet i 1988. Ved FN-topmødet i den brasilianske by Rio de Janeiro i 1992 blev verdens lande enige om en fælles konvention
om klimaet kaldet “United Nations Framework
Convention on Climate Change” forkortet UNFCCC. Formålet med konventionen er at
opnå en stabilisering af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som mindsker den skadelig virkning på klimaet.
Klimatraktaten fra 1992 var baseret på frivillighed. Der var derfor ingen konsekvenser for
de lande, der ikke reducerede udledningen af
drivhusgasser. Derfor mødtes man endnu engang i den japanske by Kyoto i 1997. Mere end
160 lande med tilsammen 55 % af den globale
udledning af drivhusgasserne blev enige om at
samarbejde om at leve op til målene fra traktaten fra 1992.
Aftalen indebærer, at de totale udslip af drivhusgasser skal ned med 5,2 % i forhold til
1990-niveau i perioden 2008–2012. Det gælder for de lande, der er omfattet af protokollen. Forpligtelsen omfatter ikke ulandene. Den
indebærer, at EU skal sænke sine udslip med
8 %. Denne reduktion er fordelt ud på medlemslandene, som har hver sin procentsats for
størrelsen af reduktion.

De ﬂeksible mekanismer

De fleksible mekanismer kaldes også Kyotomekanismerne: ”Joint Implementation” (JI), han-

Udviklingslandene er endnu ikke forpligtet til
at reducere deres CO2-udslip

Clean Development Mechanism
Projekter under ”Clean Development Mechanism”
(CDM) etableres i lande, der ikke har en pligt til
at reducere deres CO2-udslip i henhold til Kyotoprotokollen.
Det handler altså om udviklingslandene. CDMprojekter skal være bæredygtige og skabe målbare
reduktioner. Reduktionerne skal kunne dokumenteres efter Kyoto-protokollens regler. Den mulige
reduktion i et projekt vurderes ud fra en beregning,
der beskriver, hvad der ville være sket, hvis projektet
ikke var gennemført.

Joint Implementation
”Joint Implementation” er fælles foranstaltninger
til beskyttelse af klimaet. Den gælder for industrialiserede lande med pligt til at reducere CO2udledningen. Nogle af disse lande bruger ikke
fuldt ud deres tildelte CO2-kvoter og har derfor
et overskud. Derfor kan andre lande investere i
energieffektive anlæg i disse lande. Derved opnås
en modregning i CO2 svarende til den mængde
CO2, der bliver sparet.
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reduceret deres. Virksomhederne forventes i
fremtiden at benytte sig af de andre tiltag fx
Joint Implementation og Clean Development
Mechanism.
For at motivere virksomhederne til at leve op
til lovgivningen har EU skabt et system med
bøder. Der kan gives bøder til de virksomheder, som ikke overholder lovgivningen. Bøderne er på 40 euro/ton CO2 i 2005 stigende til
100 euro/ton i 2008.
Endvidere har EU skabt en række støtteordninger og programmer, som skal fremme brugen af bæredygtig energi. Men da disse ikke
er omfattet af lovkrav kan effektiviteten med
rette diskuteres.

Hvad er en CO2-kvote?
En CO2-kvote er en ret til at udlede et ton CO2.
Kvoten er omfattet af elektronisk registrering og opgørelsesmetoder. De produktionsenheder, der er omfattet af ordningen, kan bruge kvoten som ”betaling”
for en faktisk CO2-udledning på deres anlæg.
Kvotens oprindelse er det land, der har udstedt
kvoten. Efterhånden som kvoterne bliver handlet,
kan danske virksomheder have kvoter, der er udstedt fx i Tyskland. Disse har præcis samme gyldighed som ”danske” kvoter.
Alle, der har en konto i et europæisk kvoteregister,
kan købe og sælge kvoter. Det gælder også private
og udenlandske virksomheder. Alle handler skal registreres i kvoteregisteret før de er gyldige.
Kilde: Energistyrelsen

Handel med CO2 -kvoter
Kyoto-protokollen har bestemmelser om international handel med kvoter. Ideen er, at lande med
reduktionsforpligtelser indbyrdes kan handle med
deres tildelte udledningstilladelser, der også kaldes
CO2-kvoter.
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En af de helt store CO2-syndere er transportsektoren.Transport er desværre delvis fritaget for at
skulle leve op til Kyoto-protokollens krav om reduktion af drivhusgasser.

del med CO2-kvoter og ”Clean Development
Mechanism” (CDM). Man taler om fleksible mekanismer, fordi det er op til de enkelte lande at
kombinere brugen af mekanismerne. Forpligtigelsen er at nå det samlede mål for reduktion
af drivhusgas.
Ideen med de fleksible mekanismer er, at det
globalt set ikke spiller nogen rolle, hvor en reduktion finder sted. Enhver reduktion har positiv indflydelse på det globale klima. Målet er, at
det er de billigste og mest omkostningseffektive
indgreb, som realiseres. Man har i FN vedtaget,
at brugen af de fleksible mekanismer også skal
følges op af en faktisk reduktion i landene selv.
Det er for at sikre, at de industrialiserede lande
også rent faktisk reducerer deres egen udledning af CO2.

EU og klimaet

I december 2002 vedtog EU sit eget direktiv
om handel med CO2-kvoter for at indfri Kyoto-protokollens mål om reduktion af drivhusgasser. Der blev indført kvoteordninger inden
for 6 industriområder som forbruger meget
energi: Energi, stål, cement, glas, teglindustri og
papir- og papindustrien. Virksomhederne får
tildelt gratis kvoter. Hvis en virksomhed udleder mere CO2 end disse kvoter dækker, skal
den købe kvoter til at dække det øgede udslip
af CO2. Virksomheder, som ikke udnytter deres kvote fuldt ud, kan sælge disse til andre
virksomheder.
Miljøgevinsten sikres derfor ved, at virksomheden enten reducerer udledningen eller køber kvoter fra andre virksomheder, som har

En af de helt store syndere i forhold til udledning af CO2 er transport.Transport er indtil nu
delvis fritaget for at skulle leve op til Kyotoprotokollens krav om reduktion af drivhusgasser. EU har dog vedtaget nogle minimumsafgifter for visse stoffer på transportområdet.
Dette rammer dog mest de private forbrugere
og i mindre grad virksomhederne. Man mener,
at for store afgifter for virksomhederne vil
medføre en nedsat konkurrenceevne.
EU skal samlet skære udledningen af CO2 ned
med 8 % i 2012. Status i dag er en reduktion
på ca. 3 %. Derfor har Den Europæiske Kommission udgivet en Hvidbog, som foreslår en
andel af vedvarende energi på 12 % i 2010. Den
vedvarende energis andel af produktionen af el
foreslås på 21 % som et vejledende mål.

Gøres der nok?

Generelt kan man sige, at Kyoto-aftalen er et
godt første skridt på vejen mod en reduktion
af udledningen af drivhusgasser. Man forstår
også behovet for at fortsætte de internationale forhandlinger. Især da Kyoto-aftalen kan
kritiseres for ikke at være omfattende nok.

Desuden er det et problem, at USA ikke har
ratificeret Kyoto-protokollen. USA står alene
for 25 % af verdens udledning af CO2. Men det
ser faktisk ud til, at der er ved at ske et skred
i de amerikanske borgeres holdning til aftalen.
320 amerikanske byer støtter nu på egen hånd
Kyoto-aftalen. Byerne repræsenterer mere
end 50 millioner amerikanere. Syv stater har
startet et ”regionalt drivhusgas-initiativ”, som
lægger sig op af Kyoto-protokollen. Men den
officielle amerikanske holdning er dog fortsat
at afvise protokollen med henvisning til, at ikke
alle lande er forpligtiget til at reducere udledningen af CO2. Der argumenteres for øget
brug af frivillighed for at nå målene.
Der er noget som tyder på, at man er nødt
til at indføre langt strengere og bindende krav
om at lægge om til vedvarende energi. EU’s
Hvidbog er et skridt på vejen men vurderes af
mange eksperter til slet ikke at være tilstrækkelig. EU viser dog en vilje til at tage førertrøjen på og gå forrest for at skære udledningen
af CO2 ned.
Kyoto-protokollen udløber i 2012. Der føres
derfor nye forhandlinger om en efterfølger til
Kyoto. Det positive er, at der er skabt en række
styringsredskaber, som kan tages i anvendelse
efter 2012. Der er dog ikke lige nu lagt op til
mere radikale krav til reduktion af udledningen
af CO2. Ikke desto mindre er forhandlingerne
så småt indledt i november 2006 i Nairobi bl.a.
på baggrund af Stern-rapporten om klima og
økonomi. Rapporten konkluderer, hvis det skal
siges ganske kort med miljøminister Connie
Hedegaards ord, ”at det vil være dyrere ikke
at handle end at handle.”
Lande som i dag ikke er omfattet af Kyoto-aftalen kan se frem til at blive mødt med et krav
om CO2-reduktion. Men som ved al politik er
der mange interesser på spil, så klimaets fremtid er vist desværre uvis lige nu.

Måske skal man regne med at der i fremtiden
bliver stillet langt strengere og mere bindende
krav om omlægning til vedvarende energi

Kyoto-protokollen i korte træk:
• Kyoto er underskrevet af regeringer og er reguleret af globale bestemmelser under FN.
• Landende er delt i 2 kategorier: De udviklede
lande kaldet Annex 1-lande og udviklingslande
kaldet Annex 2-lande. Annex 2-landene har
ingen krav til at reducerer udslippet af drivhusgas.
• I perioden 2008-2012 skal Annex 1-landene
reducere deres udledning yderligere med 5 %
under 1990 niveauet.
• De lande, som ikke lever op til målene i Kyotoaftalen, skal som straf modregne overskridelsen i næste periode og får oveni en straf på
30 % af overskridelserne. I særligt graverende
tilfælde kan lande miste retten til at handle
med udslips-tilladelser (CO2 kvoter)
• Kyoto-aftalen indeholder fleksible mekanismer,
som gør det muligt for Annex 1-landene at nå
deres mål ved at købe sig til CO2-kvoter. Disse
kan erhverves, enten ved køb af kvoter, eller
ved at investere i projekter, som reducerer udledningen af drivhusgas i Annex 2-landende.
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• Danmark har under Kyoto-protokollen fra
1997 og den senere byrdefordelingsaftale i EU
forpligtet sig til at reducere den gennemsnitlige
årlige udledning af drivhusgasser i perioden
2008-2012 med 21 % i forhold til niveauet i
basisåret 1990.
• Der udestår en betydelig indsats. Klimamankoen, dvs. forskellen mellem den forventede udledning og Kyoto-forpligtelsen, vil udgøre 20-25
mio. ton CO2-ækvivalenter årligt i 2008-2012,
hvis der ikke iværksættes nye tiltag.
• Prisen ved anvendelse af Kyoto-protokollens
fleksible mekanismer forventes at ligge på
40-60 kr. pr. ton CO2 og vil næppe overstige
100 kr. pr. ton. Omkostningerne for samfundet
ved at lukke mankoen vil være mellem 0,25 og
1,8 mia. kr. årligt i 5-årsperioden 2008-2012
– bl.a. afhængigt af hvilke virkemidler der benyttes – billigst ved en betydelig anvendelse
af Kyoto-mekanismerne og dyrest ved anvendelse af indenlandske virkemidler i form af bl.a.
yderligere udbygning med vedvarende energi.
Uanset hvor stor finansieringsbyrden bliver, og
hvordan den fordeles, vil det i sidste ende være
de danske borgere, der skal betale for den
samlede indsats.
• EU’s kvotesystem for elproducenterne og de
energiintensive erhverv er et væsentligt virkemiddel i regeringens klimastrategi. Systemet
betyder, at det bliver op til danske virksomheder selv at tilrettelægge deres indsats – enten
ved egne reduktioner eller ved køb i udlandet.

Kilde: Finansministeriet

• Regeringen fastsætter et pejlemærke på 120
kr. pr. ton CO2 for at sikre, at omkostningseffektive hjemlige virkemidler tages i anvendelse
og for at sikre sammenhæng i reduktionsindsatsen på tværs af sektorer og virkemidler. Pejlemærket lægges til grund for iværksættelsen af
indenlandske tiltag uden for det område, der er
omfattet af EU’s kvotesystem.
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4.2 Hvad gør staten?

Vi skal nok satse på flere miljøvenlige kollektive
trafikformer – som fx metro

delen af vedvarende energi i den danske elproduktion til indenlandsk anvendelse blev i 2004
opgjort til i alt 27,7 %. Heraf bidrog vindkraft
alene med 18,5 procent.

Når der er debat om udslip af CO2, ender
diskussionen ofte med, at der sættes fokus på
statens muligheder for at styre udviklingen.
Dermed efterspørges, at staten bruger lovgivningen til at mindske udslippet af CO2 og
derved bidrager til et bedre klima. På andre
områder har staten også en vigtig rolle bl.a.
ved at udsende signaler om, at der skal tages
vare på klimaet.
Hvis man opgør CO2-udslippet på de sektorer,
hvor der produceres energi, er det den primære sektor med kraftvarmeværker, gasselskaber
m.fl. som sammen med transporten står for
79 % af det totale udslip. Herudover bidrager
landbrugssektoren med ca. 15 %, industrien bidrager med ca. 4 % og affaldssektoren med ca.
2 % (kilde: www.dmu.dk).
For at få den størst mulige effekt af en statslig
politik er der sat fokus på at mindske udslippet
fra produktionen af energi og i mindre omfang
på forbruget. Det skyldes måske, at forbruget
ikke er så nemt at styre fra statsligt hold, da
det er spredt på mange lokale beslutningstagere og individuelle forbrugere.
For at nå forbrugerne kan det være et middel at sætte kampagner i gang med fokus på at
mindske udslippet af drivhusgasser. Miljøministeriet gennemfører sammen med Transportog Energiministeriet klimakampagnen ”Et ton
mindre” fra 1. april 2007 jf. kapitel 5.3.

Hvor står vi i dag?

Den danske klimapolitik tager især udgangspunkt i de internationale forpligtigelser. Her er
Kyoto-protokollen den forpligtigelse, der har
mest betydning for den danske klimastrategi.

CO2-udslip fra transportsektoren
1990 – 2003 i 1000 tons
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I følge Kyoto-protokollen skal Danmark reducere udslippet af CO2 med 21 % regnet fra 1990
til 2008-2012.
Som det fremgår af figuren, er udslippet fra
Danmark stort set uændret siden 1990. Hvis
opfyldelsen af målet på 21 % alene skal nås ud
fra indenlandske tiltag, kræver det en meget
drastisk indsats, eftersom der kun er sparet ca.
1,5 % siden 1990.
Hvis der ikke sker nye tiltag skønnes mankoen,
i forhold til reduktionsforpligtelsen, at udgøre
20-25 mio. ton CO2-ækvivalenter årligt. Det
svarer til 25-30 pct. af den samlede danske
CO2-udledning. Det vil komme til at koste staten imellem 0,25 og 1,8 mia. kr. årligt, alt afhængig af hvordan omkostningerne fordeles mellem
erhvervslivet, indenlandske tiltag eller statslige
tiltag i udlandet.
Danmark lægger stor vægt på handelen med
de såkaldte CO2-kvoter, som giver en mulighed
for at opfylde målene, og som også er effektive
i forhold til omkostningerne. Det gælder ikke
mindst EU’s interne kvotehandel, men Danmark
har i de senere år også afsat store midler til køb
af CO2-kreditter via Joint Implementation og
Clean Development Mechanism projekter.

Hvor kvotehandlen påvirker det direkte udslip
i Danmark og i Europa, så relaterer de andre
ordninger sig til CO2-reducerende projekter
typisk i Østlandende (Joint Implementation)
og i udviklingslandende (Clean Developments
Mechanism).
I begge tilfælde kan de reduktioner, der er et
resultat af sådanne projekter, modregnes i Danmarks forpligtelse til at reducere CO2. Det forventes også, at reduktionerne vil kunne bruges
af virksomheder, der er pålagt en CO2-kvote.
Derudover vil reduktionerne kunne sælges til
andre lande.
Den nuværende kvoteordning retter sig mod
det meste af energisektoren og den energitunge industri, som siden 1. januar 2005 har været
reguleret af kvoteordningen. Ordningen omfatter 25 lande i Europa og omfatter mere end
10.000 produktionsenheder i EU. I Danmark er
det ca. 380 danske produktionsenheder, som er
omfattet.

Vedvarende energi forbedrer klimaet

Brugen af vedvarende energi nedsætter udslippet af drivhusgasser. I Danmark dækkede den
vedvarende energi ca. 15 % af forbruget mod
6,4 procent i 1990 og 3,4 procent i 1980. An-

Den vedvarende energiproduktion står ifølge
”Energistrategi 2025” til en fremgang på 12 %
frem til år 2025. Det betyder, at vedvarende
energi vil udgøre 36 % af elforsyningen på
dette tidspunkt. Regeringen har en formodning om, at vindkraft kommer til at stå for den
største andel og fremsætter derfor ikke nogle
konkrete målsætninger for fx perspektiverne
for brugen af solceller, brændselsceller, biogas
og flydende biobrændstoffer.
Der er et behov for at udvikle teknologierne
for at imødegå fremtidens energibehov, hvilket
vil kræve mange penge til forskning og udvikling. Hvis udviklingen starter allerede nu, er det
muligt at etablere nogle komparative fordele
i forhold til udlandet. Fordele som Danmark
økonomisk set kan udnytte i fremtiden på linie med det helt enestående eksempel med de
danske vindmøller.

Hvad er status for transportsektoren?

Hvis man ser på figuren over transportens udslip af CO2, er det klart, at der siden Kyotoprotokollens vedtagelse i 1997 har været en
stigende trend. Fra 1990 til 2004 har der været
en stigning på ca. 50 % i Europa.
Der er så småt ved at komme gang i at sammentænke transport og klima. Siden 2003 kræves det, at alle nye personbiler ved udstilling på
et salgssted skal være mærket med bl.a. energiklasse, brændstofforbrug og CO2-udslip. Som
forbruger har man altså mulighed for at tage
stilling til energiforbruget ved køb af bil. Hvorvidt ordningen har større effekt er tvivlsom,
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Kilde: Danmarks Statistik

Danmarks totale udslip
af drivhusgasser siden 1990
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Fakta om regeringens klimastrategi
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Kilde: www.dmu.dk
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da der ved køb af ny bil også er mange andre
faktorer, som påvirker valget såsom stil, mode
og hestekræfter.
Staten mangler i høj grad at skabe øget fokus
på det CO2-bidrag, som transporten bidrager
med. Det bedste scenario for miljøet vil være,
at der sker et fald i privatbilismen, og at flere
benytter sig af offentlige transport samt cyklisme mv. Bedre forhold og en udbygning af den
kollektive trafik samt udbredelsen af fx delebilsordninger ville være med til at mindske det
totale udslip af drivhusgasser. Infrastrukturen i
Danmark og især i København giver optimale
muligheder for denne politik sammenlignet
med andre byer og lande – som fx USA.
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4.3
Hvad gør
København?
Prøver København at lytte og forstå?

I et forsøg på at få energi og klima på dagsordenen gennemførte Københavns Kommune i
efteråret 2005 en række aktiviteter med fokus
på de globale ændringer af klimaet. Formålet
var at delagtiggøre borgere, virksomheder og
institutioner i forskellige aspekter af energi- og
klimaproblematikken. Samtidig var det ønsket at
motivere de enkelte borgere til at engagere sig
i klimaproblemerne. Dermed var der lagt op til,
at byen kunne tage sin del af ansvaret.

Hvad er byen bundet af?

Det kommunale råderum på energi- og klimaområdet er blevet en del mindre som følge af
salg af energianlæg, liberalisering af markedet
for elektricitet og ændret regulering i lovgivningen. Det kan derfor blive svært at nå de
fastsatte mål og at håndtere kommende udfordringer.
Desuden er ansvaret for energiområdet delt
ud på et stort antal enheder i kommunen, og
der foregår ikke en organiseret koordinering
og dialog mellem de forskellige parter. De
betydende parter er især ejere og brugere af
bygninger, som gennem varme og elforbrug
har et stort potentiale for en indsats. Det
kan være muligt med en koordineret aktion
gennem Københavns Ejendomme, som dog
kun råder over en mindre del af bygningsmassen.

Er der en automatisk inerti og fremdrift?

Der er næppe tvivl om, at nationale og internationale stramninger på klima- og energiområdet vil tvinge København til at gøre en indsats.
Også ændringer af klimaet, stigende priser og
mangel på fossile brændsler vil skubbe på udviklingen.
Hvis kommunen ikke vil affinde sig med at være
afventende og lade udviklingen og andre parter
definere opgaverne, men gå ind og tage et globalt medansvar, er det nødvendigt med en mere
målrettet og fokuseret satsning. Den nuværende
indsats vil næppe påvirke byens samlede energiforbrug og CO2-udslip i tilstrækkeligt omfang.
Denne erkendelse i kommunen har ført til, at
der arbejdes videre med en målrettet indsats på
klimaområdet bl.a. i Miljøkontrollen. Med fokus
på kommunens bygninger vil der være et stort
potentiale for energibesparelser.

Gør København sig nogle forestillinger og visioner?

Målet er, at CO2-udledningen skal bringes ned
med 35 % i perioden 1990 – 2010. Indtil nu er
godt 60 % af målet nået. Det meste af reduktionen er opnået ved udbredelsen af forsyningen
med kraftvarme, som nu dækker over 95 % af
byens varmebehov. Den øvrige reduktion er
især opnået ved en øget anvendelse af naturgas i stedet for kul på kraftvarmeværkerne, men
også energibesparelser og vedvarende energi,
som fx vindmøllerne på Middelgrunden, har bidraget. Men det bliver yderst vanskeligt at opnå
den sidste del af reduktionen.
Der foreligger en række kommunale beslutninger, som kan få betydning for CO2-reduktionen.
Energiforbruget i kommunens institutioner skal
reduceres med 5 % fra 2002-2007 ifølge AgenMed opstilling af en gigantisk, dekoreret cykel
har Københavns Kommune ved flere lejligheder
markeret sig som en cykelvenlig by
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da 21-planen. Kommunens eget nybyggeri skal
udformes, så energiforbruget bliver reduceret
med 25 % i forhold til Bygningsreglementets
krav. Bygninger skal monteres med solceller
til produktion af elektricitet, hvilket skal sikres
gennem Solar City Copenhagen, som kommunen støtter aktivt.
Andre organisationer bidrager til CO2-reduktionen. Københavns Energis energirådgivning,
Energitjenesten og Agenda 21-centrene i de
københavnske bydele kan blive vigtige partnere
i en kampagneindsats.
Der er dog store potentialer, der kan indfries
ved en konsekvent satsning fra kommunens side.
Det gælder især energibesparelser i kommunens bygninger og i den private bygningsmasse.
Kommunen har også muligheder for at påvirke
andre, både når det drejer sig om energiforbrug,
transport og affaldshåndtering.
Disse tiltag kan få en vis effekt, men der skal
nytænkes, hvis det ambitiøse mål om en 35 %
reduktion af CO2 skal realiseres.

Er der nogle grænseoverskridende tanker?

Tanker om en mere banebrydende indsats blev
fremført på konferencer i efteråret 2005 af
danske og udenlandske talere og paneldeltagere
samt publikum. Budskaberne er uddybet i de
følgende.

København skal indarbejde nye energikilder
– fx solenergi i byens forsyningspolitik

Konklusioner fra
kampagnen i efteråret 2005

København har gode muligheder for at markere
sig som banebrydende inden for klimaområdet.
Det kan ske ved at opstille en række ambitiøse
målsætninger og kombinere dem med forskellige initiativer, traditionelle som innovative.
Blandt de mere traditionelle initiativer kan nævnes energibesparelser i lejligheder og brug af
vedvarende energikilder som fx solceller, vindmøller, biomasse. Af mere innovative initiativer
kan nævnes fleksible energisystemer.

• At udbuddet af teknologier muliggør en væsentlig større anvendelse af vedvarende energi,
energibesparelser og energieffektiviseringer, end
der efterspørges.
• At det kræver en kompetent organisation at få
identificeret og overvundet barriererne.
• Hvis København fortsat vil have en position på
klimaområdet, er det nødvendigt med en væsentlig forøget indsats på området.

De såkaldte fleksible energisystemer vil i højere
grad end i dag blive funderet på mindre decentrale produktionsanlæg baseret på vedvarende
energi. De vil nemmere kunne indreguleres i
forhold til behovet for og betingelserne for produktion af elektricitet, derfor kaldes de fleksible.
I de fleksible energisystemer prioriteres energiproduktionen fra vedvarende kilder højere i
fremtiden, end det er tilfældet i dag i traditionelle systemer.
Det kan fx være at vindmøllestrøm bidrager til
produktion af varme ved hjælp af varmepumper
i perioder, hvor det blæser meget og er koldt.
Det er også muligt at lagre vindmøllestrøm
som brint og dermed på sigt inddrage transportsektoren eller at gemme den som varme i
akkumuleringstanke, når vindmøllestrømmen er
omdannet til varmt vand.
Fleksible energisystemer kan eventuelt fremmes
i kommunen ved etablering af et demonstrationsanlæg i et afgrænset område af byen. Herved
kan systemets reelle fleksibilitet vurderes, og der
kan opnås erfaringer med det styrings- og kommunikationssystem, der nødvendigvis skal binde
systemet sammen internt og forbindes til det
øvrige energisystem.
Københavns Kommune bør medvirke til, at der

For at stå bedst muligt kiggede kommunen ud over
grænserne for at hente erfaringer nationalt og internationalt bl.a. i samarbejde med driftige grønne
kommuner i et såkaldt Dogme-samarbejde (se
www.dogme2000.dk) og med British Council og
Den Engelske Ambassade som inspirerende samarbejdspartnere (se www.britishcouncil.org/zerocarboncity).

Klimaudstilling- og event i København, Gl.Torv

Forslag fra efteråret 2005.
En klimaenhed kunne medvirke til at:
• Kommunen bliver en dynamisk aktør på
energiområdet.
• Brugen af vedvarende energi forøges kraftigt.
• Energiforbruget i husholdningerne og kommunens egne institutioner minimeres.
• Relevante institutioner, foreninger, firmaer osv.
bliver inddraget og får ejerskab.
• Styrke borgerinddragelse i energi- og klimaarbejdet.
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Københavns
årlige Miljøfestivaler skal
medvirke til at
styrke borgernes
engagement og
viden om miljøog klimaproblemerne

etableres solceller på alle relevante tag og facader i byen, ikke kun på nybyggeri men også
på den eksisterende bygningsmasse. Dette kan
initieres som en tretrinsraket, hvor de mest relevante tagflader og facader bruges først. I næste fase udnyttes de knap så gunstigt placerede
tagflader og facader, hvor teknologien i mellemtiden har medført en forøget effekt og lavere
pris. Den nye generation af solceller vil derfor,
trods deres mindre gunstige placering, yde samme effekt som de solceller, der i første runde
blev installeret på de mest gunstige lokaliteter.
Og så fremdeles for den tredje runde.

Anbefalingerne fra efteråret 2005 kan sammenfattes således:
• Opstil klimamålsætninger og visioner for byen
og arbejd på at forankre dem.
• Etabler partnerskaber med andre byer, lokale
industrier og andre aktører om energi- og
klimatiltag.
• Inddrag klimatiltag som integrerede dele af
alle aktiviteter i kommunen.
• Positioner København som banebryder på
energi- og klimaområdet.
• Udvikl fleksible energisystemer.
• Opstil skrappe miljøkrav i kommunen med
hensyn til energirigtige indkøb, energiforbrug
generelt mv.
• Styrk den generelle viden om energi- og klimaproblemer i befolkningen for herved at opnå
forøget engagement.
• Styrk undervisning og information til slutforbrugere.
• Etabler netværk på tværs af interne og
eksterne institutioner og organisationer i kommunen for at intensivere fokus på energi- og
klimaområdet.
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• Etabler en betalingszone i København.
• Arbejd for bedre offentlig transport i byen.
• Styrk anvendelsen af renere brændsler og
teknologi.
• Etabler flere og bedre cykelstier for at motivere bilister og brugere af offentlig transport til
at cykle i stedet.
• Introducer energirigtig kørsel på køreskoler og
hos transportfirmaer.
• Etabler en tværsektoriel klimaenhed, der kan
tage systematisk hånd om aktiviteterne på
klimaområdet.
• Involver alle sektorer i København, så der
etableres et bredt ejerskab.
• Gør København til et eksempel på klimaområdet og opstil ambitiøse klimamålsætninger.
• Etabler klimasamarbejde med andre byer og
styrk netværk og sparring.
• Gør det økonomisk attraktivt og synligt for Københavnerne, hvis de bidrager til at reducere
CO2-udslippet ved at spare på energien.
• Udform takstsystemerne for energi- og vandforbrug, så de ansporer til besparelser.

Med en stadig større åbning af det liberaliserede
marked og nye ledningsnet, der forbinder Danmark såvel nationalt som internationalt, bliver
det om få år muligt at købe grøn el fra stort set
hele Europa. Dette kan anvendes i kommunens
indkøbsstrategi. Københavns Kommune er selv
storforbruger af energi og er således en vægtig
energikunde, der har mulighed for at lægge pres
på forsyningsselskaberne, hvad angår brændselsvalg eller alternativt flytte indkøbet et andet
sted hen, hvor andelen af vedvarende energi er
større.
Visse byer i Europa har erkendt, at klimaproblemet har et sådant omfang – og griber ind i så
mange sektorer og institutioners virke – at de
har nedsat en kommunal enhed udelukkende
med det formål at koordinere klimaindsatsen.
I dag er energi- og klimaindsatsen i Københavns
Kommune ikke organiseret i en samlende enhed men spredt i kommunens mange enheder.
Aktiviteterne inden for energi og klima foregår
parallelt og uden overordnet koordinering og
programudvikling. Hertil kommer, at mange af
kommunens institutioner slet ikke arbejder med
energi- og klimaspørgsmål.
Også i København bør der derfor oprettes en
klimaenhed, som på systematisk vis kan tage hånd

”København som Europas Miljøhovedstad er en vision, der forpligter. Derfor gør kommunen en særlig indsats på miljøområdet. En væsentlig indsats kan være at reducere CO2 –
udslippet for at begrænse drivhuseffekten. En vigtig og nødvendig forudsætning for at det
kan ske er, at byens borgere og virksomheder deltager aktivt.”
om byens aktiviteter på klimaområdet. Københavns Kommune kan med en sådan energi- og
klimastrategi også medvirke til at skabe marked
for miljøvenlige produkter, som ellers har vanskeligt ved at få markedsmæssigt fodfæste.

Konkrete forslag til hvad der skal ske?

Et resultat af klimakampagnen i efteråret 2005
er en beslutning om, at man i 2006 vil udarbejde
en klimastrategi for København. Strategien skal
kunne håndtere de forventede internationale
og nationale stramninger. Indsatsen forventes at
have målrettet fokus på energibesparelser, teknologiudvikling, vedvarende energi, erhvervsfremme og en håndtering af kommunen selv
som virksomhed.
Det er hensigten, at nye indsatser integreres i
den kommende Agenda 21-plan. De nye bydele
med lokaludvalg og deres agendacentre kan
bidrage til gennemførelsen. Det samme kan de
grønne netværk, Miljøfestivalen, Københavns
Miljønetværk og et evt. transportkampagneAftenstemning under
Miljøfestival ved
Søerne

kontor. Hvis kommunens indsats for at spare
på energien skal udvikles, bør der tilføjes nye
former for formidling over for de enkelte husstande og virksomheder. Der savnes især en
markant forbedring af informationen og en involvering af et øget antal aktører.
Udbuddet af teknologier muliggør en væsentlig
større anvendelse af vedvarende energi, energibesparelser og energieffektiviseringer, end der
efterspørges. Det kan fx være øget energieffektivitet i installationer af enhver art.
I en sådan sammenhæng vil der være et betydeligt erhvervsfremmepotentiale knyttet til, at
Københavns Kommune styrker sin indsats inden for klima- og energiområdet. Øresundsregionen rummer markante kompetencer inden
for dette område, og der er således et stærkt
afsæt for at integrere klima, energi og erhvervsfremme. Der kunne evt. oprettes et kombineret
udviklingsselskab som set i London med sigte på
forbedrede løsninger af byens energiforbrug.

Kommunen kan styrke sin indsats på
energi- og klimaområdet ved:
• Miljø- og energicertificering af kommunens
institutioner.
• Kommunens indkøbspolitik, herunder indkøb
af grøn el og fremme af et dynamisk samspil
mellem indkøbspolitikken og udviklingen af ny
teknologi.
• Projekter inden for rammen af Kyoto-aftalen
(CO2-kvoter, Clean Development Mechanism
og Joint implementation).
• Miljømæssige retningslinier for byggeri, indgåelse i partnerskaber rettet mod udvikling af
intelligent styring af energiforbrug i bygninger.
• Kommunens egen anvendelse af transportmidler.
• Kommunen som rekvirent af ydelser med
hensyn til kollektiv transport – herunder krav
til valg af brændstof.
Københavns Kommune gør en aktiv indsats på en
række områder med henblik på at reducere energiforbrug og CO2-udslip. Indsatsen er dog for spredt
og utilstrækkelig til, at kommunen kan nå sine mål
og håndtere fremtidige udfordringer.
Efterårets samarbejde med British Council om klimaet har gjort det klart, at det er nødvendigt med
en mere målrettet og fokuseret indsats, hvis der
skal opnås resultater.

Der sættes fokus på følgende områder
• Energibesparelser
• Teknologiudvikling, vedvarende energi og
erhvervsfremme
• Feje for egen dør
• Dansk og internationalt samarbejde
• Organisation
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kapitel 5
HVAD KAN VI GØRE LOKALT I EN BYDEL?
Formålet med at føre kampagner lokalt i en
bydel kan være at rejs e en stemning eller en
bevægelse til gavn for klimaet i hele bydelen
med deltagelse af lokale organisationer, skoler,
institutioner og folk i almindelighed. Det handler om:
• At formidle viden og skabe debat om global opvarmning ved at lytte, prøve at forstå

•
•

hvad der rører sig og så at fokusere på de
positive initiativer, der allerede er i gang
At danne sig en vision, et billede eller en
forestilling om en ny fremtid i bydelen
At sætte fokus på hvad der kan gøres i
fællesskab og personligt ved at ændre livsstil gennem handlinger, der mindsker de
negative virkninger af drivhuseffekten.

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

5.1
Hvor slemt står det
til – på Østerbro?
Hvordan opfattes situationen af målgruppen for
kampagnen? Under klima- og strandfesten i juni
2006 gennemførte vi en måling af deltagernes
viden, holdning og adfærd i forhold til klima og
energibesparelser.
Undersøgelsen skal bl.a bruges til at måle effekten af vores kampagne på Østerbro. Effekten af
kampagner er generelt vanskeligt at måle sammenlignet fx med måling af det konkrete energiforbrug i en husstand. Ved at stille en række
> 38

spørgsmål fik vi et billede af situationen, så vi senere kan gentage undersøgelsen og sammenligne
resultaterne.
Det tog ret lang tid at udfylde skemaet, som
havde næsten halvtreds spørgsmål. Det førte
til et relativt lavt antal svar, som desuden ikke
kan siges at være statistisk repræsentative. Undersøgelsen er derfor nærmest en slags stikprøveundersøgelse eller en mellemting mellem en
spørgeskemaundersøgelse og et fokusgruppe
interview. Resultaterne kan dog sammenlignes
med en større undersøgelse udført af Københavns Kommune i efteråret 2005, som viste sig
at give tilsvarende resultater. I det følgende uddrages de mest markante resultater af undersøgelsens mange spørgsmål.

Bekymring for klima og livsstil

En meget stor del af de adspurgte var generelt bekymrede for ændringer af klimaet og

den globale opvarmning (91 %). Bekymringen
for klimaets betydning for vores miljø blev
registreret som en betydende motiverende
faktor til at spare. Mange (88 %) fik en god
følelse ved at bidrage til et bedre klima. Rigtigt mange viser en energibesparende adfærd
i deres dagligdag med små praktiske handlinger.
Til gengæld blev der sporet en ringe forståelse for de mere indgribende ændringer i
livsstilen. Virkelig mange anførte (51 %), at en
indsats ikke må påvirke deres normale livsstil. Dette kan umiddelbart virke som en udfordring, da dybtgående indgreb til gavn for
klimaet må forudses at have afgørende betydning for livsstilen. En stor del (23 %) mente
således, at energirigtige handlinger kan være
et ubehageligt indgreb i deres livsstil, hvor de
prioriterer komfort, design, ydelser og renlighed højere.

Særligt for trafik og transport var der en del
bekymring over de indgreb, som en indsats
til fordel for klimaet kan forventes at medføre (28 %). Resultatet kan afspejle en vis
bekymring over indgreb mod bilkørsel, som
mange mennesker er afhængige af i den daglige transport. Dette forstærkes af, at der
af mange blev lagt vægt på at den kollektive
transport effektiviseres og billiggøres (hele
100 %). Også over for spørgsmålene om de
mere indgribende ændringer af adfærden i
husholdningen og i boligen kunne der spores
en vis modstand.
En forsigtig konklusion er, at der er et behov
for løbende kampagner, som påvirker holdninger og adfærd. En kampagne kan også være en
platform for dialog og løbende debat om udvikling af vores livsstil til fordel for klimaet.

Hvad gør vi allerede?

Det er vigtigt at finde ud af hvilke energivaner,
der er i øjeblikket. Dette skulle give et mere
sikkert grundlag for at finde frem til, hvilken
indsats der skal sættes i værk. Et af de generelle spørgsmål var således – ”hvad gør du
allerede for at begrænse dit energiforbrug?”
Adfærden i husholdningen og boligen er årsag
til 40 % af det samlede CO2-udslip.

købes A-mærkede hvidevarer (84 %). Generelt
spares der på strømmen (84 %), hvor det kan
lade sig gøre med enkle midler.
Der er stor interesse for at bruge cyklen (84 %
havde cykel til rådighed) til gavn for både klima og
sundhed. Et markant resultat var bekymring for
sikkerheden for cyklister, hvor næsten alle (95 %)
mente, at det skal gøres mere sikkert at cykle, og
at der skal være flere cykelparkeringspladser.

Hvad kan gøres bedre?

Der er bestemt ikke en ligegyldighed over for at
spare på energien (88 %), men en meget stor del
(68 %) glemmer det eller tænker ikke over det.
En påmindelse gennem jævnlige kampagner kan
hjælpe på hukommelsen.
En hel del anfører, at det i dag på mange områder
er for besværligt, for dyrt og for uoverskueligt
at handle energirigtigt i forhold til udbyttet (46
%). En del synes, det er for dyrt at udskifte gamle
produkter. Nogle anfører, at der ikke er energirigtige produkter af god kvalitet, hvor de normalt
handler. Andre mener, at det elektroniske udstyr
ikke kan tåle at blive tændt og slukket, og en del
ved ikke hvordan man håndterer stand by-funktionen på apparaterne.

De grundlæggende og helt enkle energivaner
ser ud til at være i orden. Alle (100 %) vasker
ved 40/60 grader i stedet for ved 60/90 grader.
Nye vaskemidler gør det dog muligt at vaske
ved lavere temperaturer som fx 30 grader. Meget tøj vaskes uden at det er beskidt og ville
kunne klargøres ved blot at hænge til udluftning. Tøj tørres i vidt omfang ude eller inde i
stedet for i tørretumbleren (76 %).

De fleste mener, at prisen for A-mærkede produkter skal være mindre (73 %) og at offentlige
instanser skal stille krav og lovgive om produkter.
Der var en udbredt modstand mod at opbygge
nye ordninger med tilskud. Det er lidt af et dilemma, når man samtidigt ønsker, at priserne skal
sende signaler ud til forbrugeren om at handle
energirigtigt. Netop brug af prissignaler til ændring af adfærden er anbefalet af nye amerikanske kampagner (BillClinton foundation).

Andre fornuftige vaner er udbredte. Lyset
slukkes i de rum, man ikke opholder sig i, og TV
apparatet afbrydes når rummet forlades (96
%). Frostvarer optøs i køleskab (88 %), og der

Lidt overraskende er det, at økonomiske besparelser kommer ind som den sidste af en række
motiverende faktorer for at spare på energien
(24 %). Grunden til dette kan være, at folk ikke

er bevidste om, hvad de betaler i øjeblikket. Det
kan tolkes sådan, at det ikke er de økonomiske
styringsinstrumenter men snarere den øgede
bevidsthed og information, som vil være den drivende kraft.

Information og gode ideer

Til sidst spurgte vi – ”hvis du skal modtage flere
oplysninger om, hvordan du sparer på energien,
hvordan ønsker du da at modtage informationen?”
Hovedtendensen er, at der ønskes mere information (72 %). Informationen modtages gerne
gennem offentlige publikationer (80 %) eller
via miljøorganisationer (64 %). En del ønsker at
kommunens medarbejdere varetager informationen. Der er begrænset interesse for at gøre
informationen til et emne i familien (54 %) eller
et emne, som tages op under private forhold.
I undersøgelsen var en åben rubrik med mulighed for at tegne og skrive frit med gode ideer
til, hvad vi selv kan gøre lokalt for at stoppe ændringerne af klimaet. Flere gør opmærksom på
komplekse løsninger med vedvarende energi og
byøkologiske metoder. Der efterspørges eksempler og konkrete metoder, som kan inspirere til
at leve økologisk, miljørigtigt og bæredygtigt.
Denne del af undersøgelsen viste en stor forståelse for den komplekse sammenhæng mellem livsstil og klimaforandringer. Det kan
kun give optimisme i
KLI MA
forhold til kommende
OG ENE RGI
indgreb til fordel for
klimaet.
> En spørgeskemaundersøgelse om
hvordan vi kan
skrue ned for energien og gøre noget
ved klimaet

Agendakontoret på
Østerbro har
udarbejdet en
rapport ud fra
spørgeskemaundersøgelsen:
KLIMA OG ENERGI

Af: Jørgen Dahl Madsen
<dahlmadsen@gmail.com>

ØSTERBRO LOKALRÅD
AGENDA 21 ØSTERBRO

www.agenda21 oesterbro.kk.dk
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5.2
Målgrupper for
klimakampagnen

generelt velorienteret. Man kan antage, at den
er længere uddannet end gennemsnittet, forstår
moderne problemstillinger og er mere velstående. Med andre ord er der tale om det moderne blågrønne segment, som typisk bor i eget
hus eller ejerlejlighed, tager på flere fly-ferier
om året, har flere biler og den sidste nye elektronik osv. Det er i denne gruppe kampagnens
måske nemmeste resultater findes, hvad angår
at reducere forbruget. Det er også her, at den
sociale norm om en CO2-venlig livsstil især skal
slå igennem.

Når vi lægger planer om kampagne for et
bedre klima, kan det være klogt at tænke lidt
over, hvem det er, vi henvender os til. Det kan
være unge eller gamle eller folk med vidt forskellig baggrund og interesser.
Det kan sammenlignes med, når reklamefolk
skal sælge et produkt. Her er det blot ikke
et produkt men et budskab om at spare på
energien. Forskellen er måske ikke så stor.
Så hvorfor ikke prøve at bruge de professionelle virkemidler alt efter, hvem budskabet
er rettet imod. En metode til praktisk markedsføring er fx Minerva-modellen, som bl.a.
fremgår af bogen ”Hvis din nabo var en bil”.
Modellen inddeler folk i forskellige grupper
alt efter livsstil. Hver livsstil får så en farvekode. Denne inspirerende metode bruges også i
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Det er godt at være bevidst om, hvem det er man henvender sig til, når borgerne mødes
med nye kampagner og tiltag

forarbejdet til miljøministeriets kampagne ”Et
ton mindre”.

dagen og så stå med klaphat og ølflaske og
råbe i heppekor på fodboldbanen om aftenen.

De��������������
fire målgrupper eller segmenter
��������������

Når man alligevel anvender segmenterne er
det for at få et redskab til brug for markedsføring, som også kampagner er afhængige af at
kunne håndtere. Der skal sælges et budskab til
borgerne om CO2-besparelser og en ændret
livsstil til glæde for klimaet og opvarmningen
af kloden.

De�������������������
fire målgrupper inddeles
ofte med en far�����������������
�����������
ve����������������
for
hver
gruppe
som
symbol
for gruppens
�������������������� ��������
livsstil,
holdninger
og
adfærd.
Der
anvendes
����������������
��������������������
������������������������
��������������
farverne
blå,
grøn,
rosa
og
violet.
Farverne
���������������������������
����������
����������������������
�������������
kan
i et vist omfang henføres
til de politiske
�����������������������
������������������
traditioner
med brug af farver
til logoer, ban������������������
����������
�����������������������
nere
og påklædning mv.�����������
Farverne kan glide
�������������������������
ind��������������������������
i hinanden, ligesom holdninger
og adfærd
����������������
�������������
�������
kan
blandes. Der bruges ���������
fx ofte betegnelsen
������������������
��������������������������
det
blågrønne segment �������������������������
om en lidt blandet
������������������������
������������������������
���������������������������
gruppe.
�������������

�������������

��������
I virkeligheden
er det ikke�������
så nemt at opdele
�����������������������
�����������������������
befolkningen
i
klare
grupper
med samme
�����������
�����������������������
�������������������
���������
holdning
og adfærd, da der
ofte shoppes livs���������������������
��������������
stil�������������
ved at optræde med forskellig
adfærd ved
��������������������������
��������������
særlige
lejligheder. Man ����������������������
kan godt være den
�������������������������
��������������������
perfekte
departementschef
i ministeriet om
���������������
����������
�������������
��������������������
��������������������

����������������������
�������������������
�������

Det er vel også et forsøg på at kunne føre en
rimelig dialog med respekt for alle befolkningsgrupper, som kan have forskelligt værdigrundlag
og livsstil. Men netop livsstilen vil kampagnerne
forsøge at få indflydelse på. Det skal helst blive
en integreret del af dagliglivet at forholde sig
til ændring af klimaet med jordens opvarmning,
CO2-udslip og energibesparelser.

Det blå segment eller de blågrønne

Denne gruppe er karakteristisk ved, at den er

Segmentet er præget af at have høj grad af viden
men relativt lav grad af handling: ”Jeg ved det godt,
men...” Den store del af gruppen går ind for at
beskytte klimaet. Derfor bør der argumenteres
for at gøre det gode og rette, som knytter sig til
opfattelsen af sig selv og er uafhængig af andres
accept. En anden argumentation må bygge på, at
��������������
��������������
der er muligheder
for at����������������
leve op til de sociale
���������������
���������������������
normer�����������������
med
de
fordele,
det
medfører. Desuden
�����������������
���������������
���������������
���������
må vi tro
på, at det vil gøre
indtryk at argumen�����������������
tere til samvittigheden,
at man må lade handling
������������
følge holdning.
��������������

�������������

��������������������
��������������
Gruppen
er i høj grad trendfølsom.
Argumenter
�����������������
�������������
����������������
om, at det
er frontløbere�������������
og opinionsdannere
���������������
��������������
som handler
klimavenligt,�����������������
skal derfor bruges in�����������
tensivt. ����������
Det er også vigtigt������
at vise andre eksempler end blot at slukke for lyset. Gruppen skal
have eksempler på mere krævende handlinger
som fx ”Brug friværdien til at isolere din bolig”. I
forhold til den mere blå del af gruppen skal der
også bruges mere sofistikerede argumenter.

Gruppen skal gennem trendy medier bringes til
at opleve, at klimasagen kører, og at det er et
spørgsmål om at være med. Derudover spiller
medietypens signalværdi en rolle, hvorfor nye
elektroniske medier er væsentlige kanaler.Vigtige kontaktpunkter er arbejdspladsen, specialbutikker (fx de grønne butikker på Østerbro) og
storbyens små oaser som cafeer og biografer

(fx Park Bio på Østerbro). De vigtigste medier
er de landsdækkende DR1, TV2, DR2 og ledende dagblade, livsstilsmagasiner som Euroman,
Eurowoman og Bo Bedre, som dog typisk ikke
bruges i de lokale kampagner. Gruppen er dog
meget læsende og følger måske med i lokalområdets politiske liv gennem lokalaviser.
I gruppen er der temmelig sikkert en betydelig del med grønne grundholdninger og et højt
personligt forbrug. Denne gruppe bør i særlig
grad tages i betragtning, dels fordi den med en
høj viden og grønne holdninger må betragtes
som let tilgængelig
��������������
��������������
for en klimakam�����������������
�������������������
�����������
����������������
pagne. Dels fordi en
�������������������� ��������
����������������
��������������������
indsats her, i kraft
������������������������
��������������
af gruppens høje
���������������������������
����������
����������������������
�������������
forbrug, vil have en
�����������������������
������������������
betydelig miljøef������������������
����������
�����������
�����������������������
fekt. Og fordi mange
�������������������������� �������������������������
����������������
�������������
opinionsdannere og
���������
�������
mediepersonlighe������������������
��������������������������
������������������������
�������������������������
der tilhører denne
������������������������
���������������������������
gruppe.
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�����������������
��������������
�������������
����������
��������������������
��������������
�����������������������
����������������� �������������
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Det grønne
segment
�����������������������

Her drejer det sig om mennesker, som på forhånd er interesseret i miljø og klima. Det vil
som kernegruppe være kvinder med mellemlange eller lange uddannelser og boende i eller omkring de større byer. Gruppen skal fortsætte praksis på nye måder bl.a. ved at tage
udfordringen op og motivere andre. Gruppen
vil være en slags ambassadør for en indsats til
gavn for klimaet. Det vil typisk være folk med
høj grad af viden og høj grad af handling.
Argumentation kan bygge på en appel til at
gøre det gode og rette med vægt på anerkendelse for indsatsen og med vægt på værdien
af at være rollemodeller i nærmiljøet. Det vil
sige en argumentation som bygger på, at personen har mulighed for at påtage sig ansvaret

som rådgiver blandt familie, venner, kollegaer
m.v.
Ved at gøre hele Østerbro til en rollemodel
for andre bydele forsøges at skabe en platform,
som tiltaler denne gruppe. Gruppen kan derved
være med som frontløber i et initiativ, som ligger tæt op ad de personlige værdier og normer.
Gruppen skal anerkendes for, at den deltager i
en succes.
Nyhedsmedier er også vigtige her. Andre vigtige
medier er fagblade for de fagområder og brancher, hvor gruppen især er repræsenteret. Det
kunne være ingeniører og folkeskolelærere.Vigtige kontaktpunkter er igen arbejdspladsen, men
også foreningslivet skal tænkes med. De vigtigste
nyhedsmedier er DR, Politiken og Information
men også fag- og foreningsblade som Ingeniøren og Folkeskolen indgår (klimaguiden vil blive
tilbudt som klassesæt med annonce i folkeskolen). Beboerblade og
Internet med faglige
og��������������
foreningsbaserede ��������������
�����������������
�������������������
����������������
hjemmesider
kan �����������
�������������������� ��������
være
medier.
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Det
er en gruppe
�������������
������������������
som
er
tiltalt af out����������
����������������������� cadoor-kampagner,
��������������������������
féer
(f.eks. Østerbro
�������������
�������
klimacafé)
og infor��������������������������
mation
i
offentlige
������������������������
������������������������
transportmidler.

Det��������
violette segment
�����������������������

�����������
Dette
segment har en lav viden om klima�������������������
forandringer
og udfører sikkert ikke bevid���������������������
�������������
ste
klimavenlige
handlinger. Det er typisk en
��������������
�������������������������
mand
med hænderne skruet godt på, som kan
���������������
ordne
praktiske opgaver og mindre ombyg�������������
��������������������
ninger
på egen hånd. Det er typisk en gruppe
��������������������
som
er flittige i det praktiske og ikke er sær�����������������
ligt læsende.
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5.3 Ideer til klimakampagner

Målgruppen skal handle mere CO2-venligt af
materielle og økonomiske årsager. Der er et
stort potentiale for fx efterisolering af boliger
baseret på rene økonomiske argumenter. Generelt karakteriseres gruppen ved at have lav
viden og lav videnbaseret handling: ”Det har jeg
ikke tid til!”
Argumentationen skal bygge på en appel om at
leve op til de sociale normer om hensyn til klimaet og muligheden for at høste anerkendelse
herfor. Desuden skal argumenterne bygge på
den personlige nytteværdi dvs. at få et personligt, materielt, økonomisk eller andet konkret
udbytte. Nytteargumenterne drejer sig om
gode handler, besparelser og muligheden for at
��������������
��������������
vinde
præmier – fx som i�����������������
Østerbro klimacafé:
�������������������
�����������
����������������
”Skriv
tre
energiråd
og
få
en
gratis
pandekage”
�������������������� ��������
����������������
��������������������
������������������������
��������������
Hårdtslående
økonomiske argumenter
serveret i
���������������������������
����������
����������������������
�������������
beslutningssituationen
er sandsynligvis
den vigtig�����������������������
������������������
ste ����������
kanal. Det vil sige tilbud������������������
om materiale i byg�����������
�����������������������
gemarkeder,
hvidevarebutikker,
bilforhandlere mv.
�������������������������� �������������������������
Oplysning
om
tilbud
på
materialer
i byggemarke����������������
�������������
���������
der,�������
dagligvarebutikker
mv.
vil
være
attraktive, og
������������������
��������������������������
��������������
��������������
�������������������������
der������������������������
læses
specialblade
om
fx
biler,
elektronik,
øko���������������
����������������
������������������������
���������������������������
�����������������
���������������������
nomi,
både
og
gør-det�����������������
���������������
�������������
�������������
���������������
���������
selv
blade. Indsatsen
��������
�������
�����������������
skal
understøttes af
�����������������������
�����������������������
������������
�����������
�����������������������
andre
kanaler herun�������������������
���������
��������������
�������������
der
elektroniske
me���������������������
��������������
��������������������
��������������
�������������
��������������������������
dier
og
specialblade.
����������������� �������������
��������������
����������������������
����������������
�������������
�������������������������
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Det
kan være elektro��������������
���������������
���������������
����������
niske
medier som TV
�����������
�����������������
�������������
����������������������
����������
�������������������������
��������������������
2
og
3
eller lokalradio,
��������������������
�������
musikkanaler
mv.
�����������������
������������������������
�����������������������
�����������������
����������
�����������������������
Segmentet er især den ældre
del af befolknin������������������
�����������������
gen med traditionelle moralske
værdier som fx
����������������
sparsommelighed og omhu�������������������
i omgang med res-

Det Rosa segment

sourcer. Gruppen er karakteriseret ved at have
lav teoretisk viden, men høj grad af handling:
”Hvad der er sparet, er tjent”.
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Teenagere er storforbrugere af energi – en situation som denne hvor alle elektriske apparater kører
på
een gang – er vist ikke��������������
usædvanlig!
��������������
�����������������
�������������������
�����������
����������������
�������������������� ��������
��������������������
Den
vigtigste udfordring����������������
er at få gruppen til at
������������������������
��������������
gå����������
ind for en indsats til gavn
for klimaet. Det er
���������������������������
����������������������
�������������
der
gode
muligheder
for,
da
gruppen
generelt er
�����������������������
������������������
bekymrede
af enhver art. Det
������������������
���������� for trusler udefra
�����������
�����������������������
handler
om at anerkende
dem for deres spar�������������������������� �������������������������
����������������
������������� og hermed
sommelighed
skabe identifikation
���������
�������
med
klimadagsordenen.
Argumentationen
skal
������������������
��������������������������
������������������������
�������������������������
være
rettet
mod
en
appel
om
at
leve
op
til
den
������������������������
���������������������������

sociale norm og høste
�������������herfor.
anerkendelse
��������
Der
skal lægges vægt
�����������������������
�����������
på
opbygning
af viden
�������������������
���������������������
og
holdninger.
�������������
��������������
�������������������������
Praktiske
og under���������������
holdende
������������� dagligdags
��������������������
medier
bruges meget
��������������������
af�����������������
denne gruppe. Det

vil sige gratisaviser,
ugeblade, underholdende programmer
og tilbudsaviser. Offentlig trafik er et
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oplagt sted. Derudover er nærmiljøets menneskelige kontakter en meget vigtig kanal (fx
Agendakontorets events, festivaler og klimacafé).
Andre muligheder er ”gør det selv” -programmer på TV og Ugeblade. dagligvarehandlen, især
hvor samtale er oplagt. Gruppen deltager typisk
i forenings- og naboliv, byfester, sociale begivenheder m.v.

De unge som storforbrugere

Som nævnt bør der over for visse målgrupper
gøres en særlig indsats. Enten fordi miljøeffekten af en indsats over for gruppen må forventes at være særligt stor, eller fordi gruppen af
andre årsager er særlig vigtig.
En sådan særlig målgruppe er børn og unge.
Målgruppen er prioriteret dels fordi klimaproblemet er en langsigtet dagsorden, og det er
deres liv, som kommer til at blive påvirket af
det. Men også fordi unge er en gruppe med et
stort forbrug af elektronik, og så er de måske
de mindst positive over for klimabudskabet.

Kampagner er et af de midler, vi tror på, når vi
skal formidle viden om global opvarmning og
motivere borgere til at mindske deres personlige udledning af CO2.

Kampagnerne kan være out-door events, netværkskampagner, kampagner i nyhedsmedier og
magasiner, kampagner via de elektroniske medier eller specielle kampagner til de unge.

Vi tror ikke på, at en storby administrativt kan
håndtere klimaproblemer, men vi tror på, at lokale kampagner kan hjælpe. Siden april 2006 har
Agenda 21 og lokalrådet sat fokus på klimaforståelse på baggrund af den offentlige debat om
globale klimaforandringer.

Kampagnen ”Et ton mindre”

Vi har afholdt klimacafé, strandfest og deltaget
i Københavns Kommunes Miljøfestival, hvor vi
gennem halvt sjove events og halvt alvorlig information har fået fat i borgerne og oplyst dem
om forandringerne i klimaet. Det mest velbesøgte arrangement var Miljøfestivalen, hvor
mellem 8.000 og 10.000 mennesker besøgte
Agendakontorets område ved Sortedamssøen.
Inspirerende har det også været at diskutere
vores ideer med kampagneleder Bliss Browne
fra Imagine Chicago projektet. Bliss Browne synes, at ideen om klimapatruljer og klimadetektiver for børn og unge var rigtig god. Og så synes
hun, at det var en god ide med vores klimacafé.
I caféen opfordrede vi folk til at skrive tre gode
råd om at spare på energien mod at få en gratis pandekage. På miljøfestivalen blev der langet
820 pandekager over bordet i klimacafeen, og
der blev tegnet og skitseret i drømmeværkstedet.
Når vi er ude på gader og pladser med events
eller fortæller om klimaet i foreninger og skoler, er der brug for gode ideer. Vi håber at ideerne i dette kapitel ikke bare kan bruges af os
selv, men at de også kan være til inspiration for
andre, som har planer om lokale kampagner.

Miljøministeriet gennemfører sammen med
Transport- og Energiministeriet og en række
organisationer klimakampagnen ”Et ton mindre” fra 1. april 2007. Titlen er en opfordring
til, at alle danskere tager ansvar for at reducere
det personlige udslip med et ton CO2 om året.
En betydelig reduktion i CO2-bidraget kan kun
lade sig gøre med befolkningens accept og aktive medvirken. Kampagnen løber i 2007 og 2008.
Opgaverne for 2008 er endnu ikke tilrettelagt.
Det har været til stor inspiration for forfatterne
at være med til at udvikle redskaber til kampagnen for 2007 i en NGO-workshop.
Flere opgaver til brug for kampagnen er nu sendt
i EU udbud. Et udbud handler om PR og events.
Formålet er at bidrage til at skabe opmærksomhed om og forståelse for klimaproblemets alvor.
Desuden skal det synliggøres, hvordan vi med
daglige handlinger bidrager til CO2-udledningen, og hvordan vi hver især kan bidrage til at
reducere udledningen. Og så skal det motivere
danskerne til at påvirke familie, kollegaer og
venner til også at bidrage. Det handler også om
at forklare, at energibesparelser ikke kun gavner
klimaet, men også giver andre fordele som øget
forsyningssikkerhed, økonomiske gevinster og
positive erhvervsaspekter.

Agendakontoret på Østerbro’s telt på
Miljøfestival 06 bagte pandekager og uddelte
klimaråd til gæsterne

”En pandekage for et klimaråd”
Opskrift på pandekager fra klimacaféen:
3 kopper økologisk hvedemel
1⁄2 kop økologisk olivenolie (spar ikke på det)
Økologisk sødmælk til konsistensen er cremet
1 tsk. økologisk sukker
1 tsk. sydesalt fra Læsø
1 spiseske økologisk kardemomme
Fintrevet skal fra en økologisk citron.
Undgå æg i dejen af hensyn til salmonella og husk
en køletaske. Smelt lidt smør i kanten under bagningen. Server med moset banan, kakaopulver, solbær-, hindbær- eller jordbærsyltetøj. En garanteret
kampagnesucces.
Der udfyldes flittigt spørgeskemaer til
Agendakontorets store klimaundersøgelse

Et andet udbud handler om kampagnens grafiske identitet, annoncering og hjemmesider mv.
Det skal være muligt at beregne sit personlige
CO2-udslip og få anvist mulighed for at reducere dette. Man skal kunne udarbejde en person43 <
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lig handlingsplan og oprette en weblog, sende
postkort, deltage i konkurrencer, følge klimadebatten og få nyheder, downloade klimafilm og
undervisningsmateriale og finde klimavenlige
produkter med gode rabatter.

I DrømmeShoppen er der mulighed for at
komme med helt nye, skæve ideer – også dem
der måske ikke er så realistiske

Elementer i en typisk out-door event
Annoncering af arrangementet:
Lokalpressen kontaktes
Evt. annonce i lokalavisen
Opslag i butikker, S-togs stationer, bibliotek mv.
Program trykkes og uddeles
Hjemmeside med program
T-shirts med tekster

Installationer:

Plakatsøjler og sandwichskilte
Scene til taler og underholdning mv.
Mikrofon og højtalere
Telte til aktiviteter
Afspærring og skiltning
Blomster, vedbend, grønne planter

Underholdning mv.:

Musik med bands
Klimacafé med økologisk mad og drikke
Happenings
Konkurrencer
Merchandise

Kampagneelementer:

Politikerhøring og debatmøder
Taler af kendte personer
Stande med udstillinger mv.
Kampagneplakater
Kampagnepjecer
Spørgeskemaer
Drømmeværksted
(PS. Husk at søge om tilladelser).
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Der vil også blive udarbejdet en værktøjskasse
til kampagnens samarbejdspartnere med udstillingsplakater og merchandise mv. En værktøjskasse vil være et gavnligt og meget velkomment
redskab i de lokale kampagner.

Out-door events

Vores erfaringer med kampagner stammer
især fra out-door arrangementer om klimaet
på Østerbro i 2006. Vi har haft fem out-door
events fra april til september 2006 med i alt
14.000 – 16.000 besøgende. Det har været på
små pladser, ved trafikerede hovedstrøg, ved
rekreative områder som søerne og Øresundskysten. De største succeser er på de placeringer, hvor mange mennesker har deres daglige
færden og tilfældigt falder ind.
Det tilfældige møde har givet op til 40 % af
deltagerne i en out-door event. Det viser besvarelsen fra en tidligere undersøgelse, hvor
vi spurgte folk om, hvor de havde hørt om arrangementet. Andre har set de lokale plakater i
butikkerne. Færre har set annonceringen i programmer og medier mv. Enkelte har hørt det
fra deres netværk, og ganske få har set det på
hjemmesiden, som åbenbart endnu ikke har haft
den store effekt.

Netværkskampagner

Denne metode karakteriseres ved, at der rejses en stemning og skabes debat i lokalområdet
ved synlige spor og aktioner. Det kan være ved
at engagere lokale opinionsdannere og nøglepersoner som en slags ambassadører for kampagnen.
Det kan også være ved at skabe opmærksom-

Ideer til værktøjskassen Et ton mindre:

hed og være synlig med materiale i de lokale
byliv og mødesteder som fx restauranter, cafeer
og biografer. Vigtige fokuspunkter er de store
arbejdspladser, supermarkeder og butikker, kiosker, bus og togstationer. Også borgermøder
og kontakt til de lokale foreninger kan være en
netværksmulighed, eller der kan tilbydes samarbejde med skoler og institutioner.
Særligt boligforeninger og foreningernes medlemsaviser er oplagte for netværkskampagner.
Det kan være kampagner, hvor agendacentre eller energitjenester kommer rundt og ”stemmer
dørklokker” med tre hurtige råd og en gratis
energisparepære: ”pæren vil indtjene mellem
600 – og 800 kr. i pærens levetid”. Med tre minutters indsats og en ansigt til ansigt kontakt vil
metoden være overskuelig.
For de lokale virksomheder kan det være en
idé at inddrage klimaet i deres CSR (corporate
social responsibility) aktiviteter fx omkring miljøledelse i virksomheder.

Kampagner i nyhedsmedier og magasiner mv.

Det kan være vanskeligt for lokale kampagner
at skabe opmærksomhed i de landsdækkende
nyhedsmedier som DR1, TV2, DR2 samt ledende dagblade. Dagbladene Politiken og Information bringer selv generelt stof om klimaet, men
afholder sig ofte fra at indtage den lokale vinkel på et emne. Positive kampagner med lokalt
stof har normalt ikke de elementer, som den
landsdækkende presse interesserer sig for. Stof
fra disse nyhedsmedier kan omvendt bidrage til
information, undervisning og debat i netværket
i lokalområdet.
Livsstilsmagasiner som Euroman, Eurowoman
og Bo Bedre og specielle magasiner rettet mod
folk, der er interesserede i natur og økologi,
er oplagte steder at søge information. Fag- og
foreningsblade som Ingeniøren, Folkeskolen,
beboerblade mv. vil ofte bringe små artikler,

• ”Et ton mindre” -plakater til brug for
udstillinger mv.
• Postkort/labels med ”DE 10 BUD” på en ny
livsstil
• Folder eller flyer med tjeklister med handlemuligheder på forskellige niveauer og til
forskellige situationer
• Billedarkiv
• Spot til trafikradio eller lokalradio
men værdien for de lokale kampagner er nok
begrænset. Til gengæld kan det være muligt
at gå i samarbejde med de lokale annoncører
som byggemarkeder, isenkræmmere, malerforretninger mv. om indlæg i gratis annonceblade
i lokalområdet.

Kampagner gennem de elektroniske medier

Internettet vil utvivlsomt blive en informationskanal af stigende betydning. Hjemmesider
med nyhedssider og information om aktiviteter
virker allerede som et godt medie for en medlemskreds, som er interesseret i at følge med
i et lokalråds eller et agendacenters aktiviteter. Faglige og foreningsbaserede hjemmesider
er efter vores erfaringer et efterspurgt medie
blandt medlemmer eller særligt interesserede.
Vores undersøgelser af annoncering af arrangementer i de elektroniske medier viser sig ikke
at have den store effekt, selv om der reklameres
kraftigt for hjemmesidens adresse. Det kan give
anledning til lidt bekymring, at den landsdækkende kampagne satser meget intensivt på information gennem hjemmesider.

Specielle kampagner til de unge

Kampagnernes indhold og metode varierer naturligvis afhængigt af alder. Et eksempel er de
unge, som er en særlig interessant gruppe af
flere grunde. En indsats overfor de unge har en

langsigtet dagsorden. De unge er i en dannelsesproces og er nemt tilgængelige via uddannelserne.Ved at danne en social norm kan holdning
og adfærd påvirkes.

• Filmspot til hjemmesider og til den lokale
biograf

Specielt for en kampagne rettet mod de unge
må der bruges nye og anderledes metoder. En
kampagne kan bruge skolen og undervisningen
med fx temauger. Lærere og elevorganisationer
kan medvirke. Der kan hænges sjove plakater
op på fællesarealer og skoleblade kan aktiveres.
I fritiden kan fritidsorganisationer medvirke.
Det kan være spejdere, sport eller klubber med
kontakt blandt jævnaldrende.

• Design af ”Et ton mindre” hyldesvirper, skilte
mv. til detailhandlen

For de unge er mobiltelefon med SMS’er oplagt
at bruge. De unge kan måske selv finde på dagens
klimavits i frikvarteret. Den udbredte brug af computer med spil, konkurrencer, surf, chat mv. er en
anden mulighed. For de unge er det især kontakten med jævnaldrende, der betyder noget.

• Liste med muligheder for sponsorater og
præmier

Vi har planer om at aktivere børn på Østerbro
med foto- og stilekonkurrencer, klimapatruljer
og klimadetektiver. ”Find de forbrydelser der
begås mod klimaet”. Er der en klimaforbryder
på spil, når læreren eller far og mor derhjemme
glemmer at slukke lyset? En aktivering gennem
Miljøtjenestens naturskoler eller ”cykel til skole
kampagner” er en anden god mulighed for aktivering af børn og unge.

• Screensaver med budskabet ”Sluk computeren når du ikke bruger den. Standby belaster
klimaet med x. kg CO2 pr. time”

• Design af ”Et ton mindre” - T-shirt, bannere
og balloner til brug for events
• Presseberedskab (faktaark)
• Liste med samarbejdspartnere og energirådgivere
• Liste med kilder til mere information

• Klimakøbeguide til butikker med oversigt og
klimavenlige produkter
• Oversigt over demonstrationsrekvisitter til udstillinger og debatmøder f.eks. Svanemærket
vaskepulver, energisparepærer, solfangere mv.
• Positive og negative scenarier der viser konsekvenser af lavt, middel og højt CO2-udslip for
vandstand, nedbør, kloakker, etc.
• Oversigt over energiforbrug og CO2-udslip på
produkter i livscyklus
• Omregningsfaktorer til beregning af borgernes
CO2-bidrag til brug for fx kommunale grønne
regnskaber”
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Klimaråd fra USA’s tidligere
vicepræsident Al Gore

I aviser og på TV. I nyheder og medier, fra tidligere præsidentkandidater og
filmstjerner, ja selv fra statsministeren. Alle steder hører man om det:
Drivhuseffekten og de menneskeskabte globale klimaforandringer og så
en del gode råd om, hvad vi kan gøre.

Se tallene og tænk på ”one ton less” kampagnen – og husk
at det er amerikanske beregninger. En amerikaner sender
dobbelt så megen drivhusgas ud som os. Derfor kan de
naturligvis spare meget mere. Følges rådene kan en amerikansk familie på fire spare op til 8 tons CO2 til atmosfæren.
Det svarer til 2 tons for hver person eller ca. 600 mio. tons
i alt.

6.1 De gode råd om at spare på energien

Gå lidt mere eller tag cyklen, kør med
hinanden eller brug den offentlige transport
Prøv at undgå at bruge bilen bare nogle kilometer om ugen.
Du kan fx køre med dine kollegaer til arbejde eller med
dine venner i fritiden. Måske har du brug for en bil men
ønsker ikke at købe en? Med en delebil får du adgang til en
bil og dit medlemskab dækker benzin, vedligeholdelse og
forsikring. Mange selskaber tilbyder biler med lav emission
eller hybridbiler.

Siden den første oliekrise i 1972 har der været
arbejdet mere eller mindre intenst med at spare
på energien og omlægge fra olie til andre energikilder. Det er lykkedes ret godt i hovedstadsregionen med en fremsynet varmeplanlægning, som
omfatter ca. 40 % af den samlede energiforsyning.
Der er blevet lagt om fra olie til kraftvarme, naturgas og vedvarende energikilder.
Det har ikke været målet med denne planlægning at tage hensyn til CO2-udslip, drivhuseffekt
og ændring af klimaet. Ikke desto mindre har varmeplanlægningen og en bevidst energistrategi allerede stillet det danske samfund med gode kort
på hånden. Især den tidlige satsning på vindkraft
har vist den øvrige verden, hvordan en fremsynet
energipolitik kan gøre en nødvendig omstilling til
en samtidig god forretning. Det er en model, som
kan genbruges i forhold til klimaindsatsen.
Men også energibesparelser har været et indsatsområde for at komme væk fra afhængigheden
af olie. Mange hæderkronede institutioner og
private og koncessionerede virksomheder har
arbejdet i mange år med energibesparelser. Der
skal blot nævnes Elsparefonden under Energi- og
Transportministeriet, som endnu engang kører
en kampagne. Budskabet er: Det er god økonomi
at skifte til A-pærer. Skift syv pærer til A-pærer og spar
500 kr. om året.
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Disse parter har slidt sig gennem kampagne efter
kampagne med råd om at ændre holdning, adfærd og handlinger og har måske slidt sig selv lidt
op. Det er derfor en god ting, at der nu kommer
nyt liv i kludene med fornyet energi og kampagner af hensyn til klimaudviklingen.

Fra USA til Østerbro

De mange gode initiativer og energispareråd skal
ikke samles op i denne publikation.Vi vil blot vise
spændvidden ved at tage 2 yderliggående eksempler lige fra den globale verden til den lokale andedam: I september 2006 holdt vi en sommerfest
på Gunnar Nus plads på Østerbro, hvor vi bad
Østerbroborgerne om at komme med 3 gode
råd om en indsats til gavn for klimaet. Vi sammenligner så med gode råd fra den anden side
af kloden. Rådene kommer fra USA, et samfund
som populært sagt vælter sig i forbrug af olie og
benzin. Det er gode råd, som Al Gore og hans
stab anbefaler. Vi viser uddrag af de mest utraditionelle af de to sæt af råd, som er skabt i forskellige kulturer og under forskellige omstændigheder. I sit fulde omfang ligner rådene i utrolig grad
hinanden (se www.agenda21oesterbro.kk.dk).
Det vi mener at kunne konkluderer er, at tiden
med små individuelle råd om at spare strøm eller vand, ikke er effektive nok. Det handler om at
omlægge vores livsstil.

Hvis du skal langt, kan du være nødt til at flyve. Ved at flyve
bare en eller to ture mindre om året og tage toget i stedet
sparer du meget CO2. Du kan også købe aflad ved at investere i vedvarende energiprojekter. En familie kan så bidrage
til at spare over et tons CO2 om året.
Vælg lys med omhu
Hvis alle familier i U.S. skiftede pærerne ud, vil meget være
nået. En elsparepære bruger meget mindre energi end en
almindelig pære. Det vil også være et godt bidrag til at nå et
tons om året for en familie.

Amerikanernes livsstil er præget af brug af
tunge, benzinslugende biler – det giver
baggrund for ekstra store energibesparelser!

Vælg en frisk temperatur indendørs
Skru termostaten 2 grader ned om vinteren og hæv den 2
grader om sommeren, hvis du har aircondition. Omkring
halvdelen af den energi, vi bruger i hjemmet, går til opvarmning og nedkøling.Ved at følge rådet spares næsten et
tons CO2 om året.
Tænk grønt og pas på dit affald – det er værdifuldt
Prøv som et eksperiment at genbruge halvdelen af husholdningens affald. Kom papiret i genbrugscontaineren.
Fremstillingen af genbrugspapir bruger meget mindre energi end nyt, og samtidigt er du med til at mindske forbruget
af træ. Du kan også plante et træ. Et træ vil absorbere ét
tons CO2 i træets levetid. Skygge fra træer kan også give
et bedre indeklima, og du kan undgå at bruge aircondition.
Familien kan nemt spare et tons CO2 om året.
Køb lokalt, økologisk
og uden for meget indpakning
Køb lokalt i nærmeste butik eller marked. Så sparer du en
femtedel af den energi, som bruges på transport og dyrkning. Et typisk måltid i U.S. rejser op til 2000 kilometer
fra det sted, hvor det er dyrket, til det når din tallerken.
Ved at købe lokale produkter spares brændstof, og så vil
aktiviteter og penge blive i lokalområdet. Undgå produkter
med for meget indpakning.
Når du vasker så tænk på vandet og energien
Om du så vasker tøj eller tager bad så tænk på vand- og
energiforbrug. Der skal bruges meget energi for at opvarme vand. Du kan spare på det varme vand ved at bruge
en vandsparebruser og ved at vaske dit tøj ved en lavere
temperatur. Brug en tørresnor i stedet for en tørretumbler
i de varmeste måneder. En lille familie kan nemt spare 1
tons CO2,

Der er også plads til
underholdning for
børnene når
østerbroerne holder
kampagnedage

Gode råd fra Østerbroborgerne ved kampagnedagen den 2. september 2006 på
Gunnar Nus plads på Østerbro – event` ”Tre gode klimaråd for en pandekage”
Trafik
Alle firhjulstrækkere ud af København
Kør flere sammen i bil
Lad bilen stå
Brug mere biobenzin
Større bilfri zoner
Tvungne partikelfiltre på alle
dieselbiler
Brug den offentlige transport
Cykel i stedet for at bruge bilen ved
korte afstande
Cykel på arbejde i stedet for at køre
i bil
Flere cykelstier
Tag trappen i stedet for elevatoren

Lav mad med omtanke
Spis økologisk mad og mindre kød når du har mulighed for
det. Økologisk dyrket jord opfanger og lagrer CO2 i langt
højere grad end jorder i det konventionelle landbrug. Køb
så frisk mad i stedet for frossen. Frosne fødevarer bruger
10 gange så meget energi at producere. Og husk så lige kun
at bruge opvaskemaskinen når den er fyldt helt op og brug
energisparefunktionen. Over tid kan det nemt blive til et
tons CO2 for en familie.

Lys
Brug elsparepære
Brug masser af stearinlys og sluk for
lamperne
Det skal være sværere at få lov til at
bruge lysreklamer
Husk at slukke lyset
Sluk lyset om sommeren
Sparepære i alle offentlige
institutioner

Hold øje med elapparater
Vælg energi-effektive apparater når du køber nyt. Se efter
energimærker på de nye apparater for at kunne vælge den
mest effektive model.Ved at slukke for tv’et, dvd-afspilleren,
stereoanlægget og computeren, når du ikke bruger dem,
vil du virkeligt spare. Tag stikket ud af væggen. Selv når der
er slukket på kontakten bruger føntørreren, opladeren til
mobiltelefonen og tv’et ca. 5 % af energiforbruget i hjemmet. En familie kan nemt spare at sende et tons CO2 ud i
atmosfæren om året.

Varme
Brug brændeovnen
Dyrk mere sex i stedet for at tænde
for varmen
Varm dig med din elskede under
dynen
Lovpligtigt krav om termostat med
natsænkning
Luk for varmen om natten
Sluk for varmen når man ikke er til

stede
Sluk for varmen når man lufter ud
Tag en sweater på og skru ned for
varmen
Tætne døre og vinduer
Genbrug
Begrænsning af papirforbruget
Genbrug flasker
Indkøb
Tag indkøbsnet med i stedet for at
købe plastpose
Invester i et miljøvenligt køleskab
Isoler vinduer og døre
Jordvarme og varmepumper
Vand og vask
Brug regnvandet til toilet, tøjvask,
blomstervanding
Hav toilet med stort og lille skyl
Check at vandet ikke løber
Lad ikke vandet løbe når man børster
tænder
Hav vandsparer på vandhanen
Tag kortere bade
Vær 2 i badet af gangen
Brug t-shirten 2 dage
Fyld din vaskemaskine helt op
Tør tøjet på tørresnor i luften
Vask ved 40 grader – eller hvad med
30?
Undgå brugen af kogeprogram i
vaskemaskinen
Madlavning
Sluk ovnen før tid og brug eftervarme

Brug det gamle høkasse-princip lidt
mere
Grill bøffen uden for i stedet for på
komfuret
Hæld kaffen på termokande i stedet
for at lade den stå på kaffemaskinen
Kog kun den mængde af vand du skal
bruge til fx kaffe og te
Kog vand i elkedlen når der skal
koges grøntsager og pasta
Når du har kogt vand på elkedlen,
så hæld det resterende vand på
termokande
Kog grøntsager i mikroovnen
Sæt et termometer i køleskabet
Elapparater
Drop tv-avisen og gå en tur i stedet
Se cirkus i manegen i stedet for i tv
Skrot fjernbetjeningen
Ingen standby-apparater i hjemmet
Skift gamle elapparater ud
Sluk alt på standby
Sluk for alle kontakter før en ferie
Sluk for kontakterne når du ikke
bruger dem
Tænk over hvor meget en
mobiltelefon bruger af energi, hver
gang du køber en ny
Køb Aflad
Brug vindenergi
Brug solenergi
Gør ting der hjælper dig til at
værdsætte ressourcer og miljø:
Cykle, gå ture,
se naturudsendelser.
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6.2 Hvorfor netop ”DE 10 BUD” om klimaet?
Begrundelser

I mange år har kompetente institutioner ført
kampagner for at lære os at spare på energiforbruget. Til trods herfor er elforbruget
steget med ca. 1 % om året. Måske er der
nu brug for nogle nye initiativer og nye synsvinkler.

”Du træder ind i køkkenet ”

Vi har valgt at koble rådene til forskellige dagligdags situationer. Et eksempel: Du træder ind i
køkkenet for at lave mad.

Netop de markante ændringer af klimaet kan
give ny inspiration til at gøre en indsats. Derfor har vi i det lokale agendakontor vurderet,
at vi kan bidrage med friske råd til en omlægning af livsstilen.

Nu er der masser af faldgruber. Du skal tage en
pakke koteletter ud af fryseren. Den bør tøs
op i køleskabet allerede fra om morgenen (du
ærgrer dig lidt over den energi, der er gået til
nedfrysning – at du ikke købte den frisk). Del
den over to dage for at få mindre kød – det
økologiske kød er jo lidt dyrere men bedre og
bruger mindre energi ved fremstillingen.

Vi har valgt at satse på en anbefaling af 10
dagligdags bud på en adfærd, som vi kan være
bekendt i forhold til klimaet. Og så skal det
være gode råd som også er sunde og giver
økonomiske besparelser.

I stedet for al det kød supplerer du med masser
af årstidens lokale og økologiske grøntsager. Du
har købt ind på det lokale marked eller i nærmeste butik. I snit sparer lokalt dyrkede grøntsager en masse konservering og transport, og så

optager jorden hos de økologiske dyrkere mere
CO2 end ved det konventionelle brug.
Stil den værste sult med en forret med en dåse
økologiske tomater kogt til suppe med klippet
grønt – det er til de hurtige måltider, men smager godt. Du kommer lige i tanke om at skylle
dåsen og komme det sidste i gryden, så dåsen
nemt kan genbruges. Du husker også lige at
gemme den, så den kan smides ud (efter det
nye system) i glascontaineren – men kommer i
tanke om at den er fantastisk til pensler og at
skolen bruger dem til alt muligt. Du kommer
også i tanke om at koge suppen med låg og
slukke lidt før den er færdig og så smide et
viskestykke over, så den holder varmen.
Nu vil du tænde for opvaskemaskinen men
kommer i tanke om, at den først skal være
fuld, og at der skal skrues om på energispareprogrammet.

Hvor meget tæller de 10 råd, vi anbefaler? Vi
går efter at de tæller et tons om året pr. person – hvilket vil være en ca. 10 % besparelse i
forhold til det samlede energiforbrug, hvis alt
regnes med inklusive industri og transport mv.
Det svarer til ca. 20 % i forhold til den enkeltes
direkte adfærdsbetingede privatforbrug (tallene
er tommelfingerregler).
Hvis det lykkes at hente de 10 % er Danmark
godt hjulpet i forhold til de lovede 21 % vi i følge
Kyoto-aftalen skal spare til 2008 – 2012. Lykkes
det ikke gennem adfærdsbetingede ændringer af
livsstilen, tror vi næppe, at det vil være muligt
at nå de 21 %. Skal de nås ad anden vej, tror
vi, at det vil betyde enorme omkostninger for
samfundet.

Inden du er ude af køkkenet, har du sparet et
halvt kg CO2. Du har god samvittighed, får ros
af din nabo som er på besøg og er imponeret,
og du har sparet en rund femkrone. Sig ikke at
dette ikke er en livsstil, ”der rykker vildt”?

For at sætte det i perspektiv vil en 10 % besparelse – opnået ved at vi tænker lidt over, hvad
vi gør i det daglige – svare til produktionen fra
halvdelen af Danmarks 5.200 vindmøller. Når så
en energibesparende pærer oven i købet kan
tjene 600-800 kr. hjem til ejeren i pærens levetid
– ja så er der vel ikke så meget at vente på.

De tunge klimaråd er fravalgt

Synergier – der er ﬂere fordele

Vi har fravalgt at gå nærmere ind på de investeringstunge klimaråd, men har holdt os til de
dagligdags situationer, hvor det er vores adfærd
som kan ændre situationen.
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ges de tungere investeringer i udstyr – se listen
i klummen. Det har været vigtigt for os at finde
klimaråd, som alle kan forholde sig til i dagligdagen – ofte de gratis råd som er et spørgsmål om
livsstil og værdier. Mange andre tager sig af de
investeringstunge energiråd.

Dermed være ikke sagt, at der ikke skal foreta-

Det handler også om, at energibesparelser
ikke kun gavner klimaet, men også giver andre
fordele som øget forsyningssikkerhed, økonomiske gevinster og positive erhvervsaspekter.
Der kan også være betydelige sundhedsaspekter forbundet med en klimavenlig livsstil.

Flyvning er en kilde til CO2-udslip – hvis man
betaler 200 kr. ekstra, kan man købe en CO2reduktion i et andet projekt, som gør flyveturen
CO2-neutral.

Der er næppe tvivl om, at det for store lande
som fx USA er af betydning ikke at være afhængig af en enkelt energikilde som fx olie

leveret fra et fåtal af lande med særlige styreformer. Det samme vil gælde Danmark. Forsyningssikkerheden er et ekstra argument for
at omlægge livsstilen til en mere klimavenlig
livsform.
Et andet argument er de forventede stigende
energipriser som følge af den forventede ubalance mellem udbud og efterspørgsel på energi. Både privatøkonomien, selskabsøkonomi og
samfundsøkonomi vil have gavn af en omlægning af livsstilen, som ikke er investeringskrævende.
Mange af de anbefalede råd om en klimavenlig
livsstil er samtidig råd om en sund levevis. Der
er behov for en indsats mod fedme og forkert
kost. Her hjælper flere af de anbefalede råd.
Det kan være rådet om at cykle eller gå noget
mere eller at spise mere økologisk mad.
Det er desuden oplagt, at en klimaindsats med
de mere tunge investeringer vil indebære positive erhvervsaspekter for produktionen af fx
vindmøller, isoleringsmateriale, termostater og
pumper, hvor Danmark i forvejen står stærkt.
Nye udviklingsområder som fx solenergi kan
– med klimaet som argument for en indsats –
blive nye succesområder. For solenergien kan
lokale kampagner hjælpe med at finde de mest
gunstige steder for den første indsats.

Hvorfor netop disse 10 klimaråd?

Umiddelbart havde vi forestillet os, at det ville
være svært at udpege de 10 klimaråd, som
handler om at lægge livsstilen om. Det har det
ikke været. Det siger os, at det er oplagte råd,
som ligger ”lige til højrebenet” for os alle.
I virkeligheden nåede vi kun 8 af de angivne
råd, men for at nå de bibelske overtoner har vi
suppleret med 2 ekstra råd. Det handler om at
købe aflad og så at vurdere, hvad din politiker
går ind for, før du afgiver din stemme.

”De tunge energiråd” eksempler
• Brug friværdien i boligen til efterisolering
• Udskift cirkulationspumpen til en energibesparende model
• Isoler bag radiatorer og vælg store radiatorer
med høj afkøling
• Vælg solceller ved udskiftning af tagflader
mod syd.

Køb aflad og nyd en luksuriøs livsstil
At købe aflad vil sige at betale sig fra energiforbrug
og CO2-udslip. Et eksempel: Du tager på ferie i
Thailand 2 gange om året med flyver, hvilket er dejligt, men måske føles det lidt ekstravagant i forhold
til at mindske drivhuseffekten. For at rette op på
dette betaler du måske 200 kr. pr. gang til et vindmølleprojekt, som sparer en tilsvarende mængde
CO2 til atmosfæren.
Et andet eksempel: Du har karbad og elsker at
ligge i det varme vand på en vinterdag, hvor du er
blevet gennemkold. Din samvittighed er ren som
sne, da du har købt adskillige anparter i det nye
Østerbro solcellelaug, som sparer mere CO2 end
du bruger i badet – og så bliver det måske en god
investering ligesom vindmøllerne.
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1

6.3 ”DE 10 BUD” på en ny og klimavenlig livsstil...
2

...med eksempler du selv kan supplere.
Ved at følge de råd, der passer dig bedst, kan du nå dit personlige mål: Et ton mindre CO2

1Når du vælger TRANSPORT

skal du tænke på klimaet

Gå, benyt cyklen eller brug den offentlige transport. Vælg tog, bus eller cykel
frem for at tage bilen til arbejde eller
til møder. Erstat de korte ture i bilen
med en cykeltur eller udnyt situationen til at gå en rask tur. Du bliver sundere og får stort set den anbefalede
motion.

3

4

5
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6

Er du nødt til at købe en bil så køb
en miljøvenlig bil og kør benzinøkonomisk. Du skal køre i en afslappet stil
uden hårde opbremsninger og hurtige
accelerationer og afstemme farten til
hastighedsgrænserne.
Privatbilister,
der sælger bilen og bliver medlemmer
af en delebilsordning, vil automatisk
reducere deres kørselsforbrug. Kør
flere i bilen om muligt. Skal du rigtig
langt, kan du være nødt til at flyve. Er
det muligt så tag toget.

2Når du bruger LYS

skal du spare på energien

Udnyt dagslyset i møblering og indretning. Vælg lys med omhu. Hvis alle
familier skiftede pærerne ud til energisparepærer vil meget være nået. En
energispare-pære bruger meget mindre energi end en almindelig pære.

Brug energi-sparepærer i alle rum.
Husk så altid at slukke for lyset i rum
du ikke opholder dig i.
Spar på de mange juletræskæder og
brug levende lys for hyggens skyld. Det
vil være et godt bidrag til at nå et tons
om året for en familie.

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

3Du må ikke bruge for meget VARME

5Du skal gøre miljørigtige INDKØB

Skru én eller to grader ned for varmen
om vinteren og tag en sweater eller
en hyggelig kimono på. Når du sænker
rumtemperaturen med bare en grad,
kan du skåne miljøet for udledning af
store mængde CO2. Lidt under halvdelen af den energi, vi bruger i hjemmet,
går til opvarmning og nedkøling.

Køb økologiske varer efter sæsonen.
Når du køber frugt og grønsager efter
årstiden, formindskes energiforbruget.
Det kræver ikke nær så meget energi
at dyrke grønsager på friland som at
dyrke dem i et drivhus. Køb lokalt
dyrkede varer så lange transporter og
unødig konservering undgås. Køb frugt,
grønsager og kornprodukter i stedet
for kød. Så nedsætter du udledningen af
drivhusgasser. Spisning udgør mere end
en tredjedel af en gennemsnitsfamilies
forbrug af ressourcer og udledning til
miljøet.

Husk at slukke for varmen når du lufter ud og luft kraftigt ud i kort tid ad
gangen. Husk at alle radiatorerne skal
være i brug i de opvarmede rum, og at
de skal være varme for oven og kolde
i bunden.

4Du skal GENBRUGE, alt hvad du kan
Aflever aviser, pap, papir, tøj, flasker, glas,
øl og sodavandsdåser til genbrug. Minimer affaldsmængderne. Køb brugte ting
på loppemarked.. Hver dag året rundt
skaber hver dansker ca. 7 kg affald.

Køb miljømærkede produkter, fx med
det røde Ø-mærke, A-mærke, Svanemærke eller EU-blomsten. Bare et par
eksempler: Når du bruger en indkøbstaske i stedet for at købe en plastpose,
skåner du miljøet for udledning af CO2 i
små mængder. Når mange gør det, er bidraget værd at tage med. Når du vælger
et A++-mærket køle-fryseskab skåner
du miljøet for store mængder CO2.

6Du skal bruge VAND og VASKE

9KØB AFLAD når du har syndet

med omtanke for miljø og klima
Sluk for vandet når du ikke bruger det.
Brug vandbesparende haner og bruser. Jo
mere vand, vi bruger, desto mindre bliver
der tilbage til naturen i vandløb, søer og
vådområder. Hver gang du lader vandhanen løbe, sendes godt drikkevand direkte
til kloakken. Det skal igennem renseanlægget, før det kan bruges igen. Spild af
vand er derfor også spild af energi.
Luk for vandet hver gang, du børster tænder. Prøv at forkorte dit brusebad med ét
minut, hver gang du bader. Skifter du dit
gamle toilet ud med et vandbesparende,
kan du spare meget vand. Hvis du reparerer et løbende toilet, kan du ofte spare
ekstreme mængder af vand.Vask tøjet ved
30-40°. Undgå forvask og fyld maskinen
helt op.Tør tøjet på tørresnoren i stedet
for i tørretumbleren.

7Du skal være opmærksom på

energiforbruget under MADLAVNING
Spar på vandet når du koger. Kog vand
i en elkedel, hvor du kan aflæse påfyldningen, i stedet for på elkomfuret.
Når du laver mad i en gryde i stedet
for i ovnen, sparer du el. Læg altid låg
på gryden. Når du lader låget blive på
gryden, bruger du tre gange mindre el

end ellers. Bruger du ovnen så varm
flere retter samtidig. Sluk for ovnen og
udnyt eftervarmen.
Brug så vidt muligt friske og ikke frosne varer. Optø frostvarer i køleskab.
Spis økologisk mad og mindre kød når
du har mulighed for det. Og husk så
lige kun at bruge opvaskemaskinen når
den er fyldt helt op og brug energisparefunktionen.

8Du skal passe på ELAPPARATER

på standby-forbrug

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

7

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

8

9

10
Brug din POLITISKE indﬂydelse
Vi er alle sammen med til bestemme,
hvordan fremtiden skal se ud. I det
daglige træffes mange beslutninger af
kommunalpolitikere, folketingsmedlemmer og regeringen. Undersøg hvem der
tænker på energibesparelser, CO2-udslip,
drivhuseffekt og ændringerne af klimaet.

10

Brug din indflydelse og stem på en
politiker eller et politisk parti, der vil
gøre noget for at standse klimaforandringerne.
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