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OVERBLIK

Af Gustav Bech

Det kombinerede compu-
ter- og rollespil Fremtidens 
Landbrug produceret af 
Det Økologiske Råd vandt 

den 29. januar en førstepris i EU’s kon-
kurrence ”The CAP Communication 
Awards” for den mest innovative kom-
munikation af landbrugspolitiske emner 
i 2014. I alt 146 projekter havde tilmeldt 
sig konkurrencen, og ni finalister udvalgt 
af en uafhængig jury dystede i slutrunden 
i bedste Melodi Grand Prix stil ved en 
stor event i Bruxelles.

Konkurrencen blev afgjort ved elek-
tronisk afstemning blandt 400 særligt 
inviterede landbrugsjournalister, or-

ganisationsfolk og repræsentanter fra 
landbrugsministier fra hele EU, og EU’s 
landbrugskommissær ireren Phil Hogan 
overrakte prisen. 

– Vi er utroligt glade og stolte over, at 
vores spil er blevet kåret som det bedste 
eksempel på innovativ formidling af land-
brugspolitiske emner, siger projektleder 
for spillet, Ulla Skovsbøl. Hun modtog 
prisen i Bruxelles på vegne af Det Øko-
logiske Råd sammen med spiludvikler 
Sune Palsgaard og pædagogisk konsulent 
Henrik Tuxen. 

I kategorien innovativ kommunika-
tion konkurrerede Det Økologiske Råd 
i finalen med et belgisk debatteater, der 
netop var blevet sat op på det belgiske 
nationalteater og et italiensk projekt, som 
bruger tegneserier og  geo-catching til at 
fremme  agro-kulturturisme. 

Spillet sætter debat igang
Spillet Fremtidens Landbrug er ble-

vet til i samarbejde med forskere fra 
Københavns og Aarhus Universiteter, 
det henvender sig til unge på gymnasier 
og landbrugsskoler og handler om sam-
menhængen mellem landbrug, miljø og 
politik.

Spillet vil sætte en livlig og højst 
påkrævet diskussion i gang mellem unge 
landmænd og kommende forbruger om 
fremtidens landbrug og miljøet, hedder 
det i juryens udtalelse om det vindende 
spil. Spillet kan hjælpe eleverne til at få 
vigtige kundskaber – også om demokrati-
ske beslutningsprocesser og landbrugspo-
litiske emner.

– Vi har allerede spillet med flere hun-
drede gymnasie- og landbrugsskoleelever, 
mens vi testede spillet. Og det har været 
utroligt spændende at se, hvordan rol-
lespilskonceptet får dem til at gå op i et 
nørdet emne som landbrugspolitik med 
liv og sjæl. Nu glæder vi os til at få spillet 
ud i hele landet, siger Ulla Skovsbøl.

Hun håber, at EU-prisen kan føre til, 
at Det Økologiske Råd sammen med 
miljø- eller landbrugsorganisationer i 
andre lande får mulighed for at oversætte 
spillet til forskellige sprog og udbrede det 
til resten af EU.    

Læs mere om spillet her: 
http://fremtidenslandbrug.dk/spilbeskrivelse-
til-eleverne/kort-introduktion-til-spillet

Læs mere om fremtidens landbrug side 28.

Fremtidens Landbrug vandt EU-pris

» DET ØKOLOGISKE RÅD vandt The CAP Communication Award 2014 for mest innovative kommunikation af landbrugspolitiske emner i 2014. Land-

brugskommisær Phil Hogan overrakte prisen til Ulla Skovsbøl, projektleder for spillet, ved en ceremoni i Bruxelles.

 prisuddeling  Det Økologiske 
Råds spil om Fremtidens 
Landbrug har vundet EU-
Kommissionens pris for bedste 
formidling af landbrugspolitiske 
emner i 2014 i kategorien 
innovativ kommunikation.
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Af Gustav Bech

De nye solcelleregler har fået 
grønt lys fra EU og er nu 
endelig en realitet. Solcelle-
købere er i fuld gang med at 

gøre, hvad de kan for at sikre sig en plads 
i den attraktive pulje, der gør det muligt 
at købe solceller med forhøjet statsstøtte. 

Prisen på solceller er faldet, siden 
markedet toppede i 2012, og med de 
nye regler kan et anlæg til 50.000 kroner 
generere en indtjening på over 150.000 
kroner. i anlæggets levetid.

Derfor er det heller ikke så mærkeligt, 
at energiselskaberne er blevet kimet ned 
af boligejere, som vil købe solceller og 
sikre sig en plads i puljen. Det gælder 
nemlig om at få en aftale i hus, hvis man 
vil være med, når ansøgningsrunden 
åbner midt i marts. Derfor er det med at 
handle hurtigt, hvis man vil producere sin 
egen klimavenlige strøm og sælge over-
skuddet videre til energiselskaberne.

– De første henvendelser tikkede 
faktisk allerede ind få minutter efter, at 
historien ramte medierne, og de strøm-
mer fortsat ind. Det er helt tydeligt, at 
danskerne bare har ventet på det her, 
siger Jørgen Due Thomsen, forretnings-
chef hos EnergiMidt.

Solceller behøver ikke at  
være en dyr fornøjelse

Siden 2012, hvor solcellemarkedet 
var på sit højeste på grund den særligt 
gunstige afregningsordning, er prisen på 
solcelleanlæg faldet med 10-15 procent. 
Samtidig gør den nuværende rentesitua-
tion lånevilkårene væsentlig bedre.

I dag kan man ifølge EnergiMidt købe 
det ideelle solcelleanlæg til sin bolig for 

omkring 50.000 kroner. I modsætning 
til tidligere handler det nu om at købe 
et anlæg, som passe til forbruget. Det 
betyder, at det typisk er et mindre anlæg, 
der er brug for, og samtidig er anlæggene 
faldet i pris.

– Mange tror, det er en dyr fornøjelse 
at anskaffe sig et solcelleanlæg, men i dag 
skal du typisk kun finde omkring 50.000 
kroner, så kan du sikre dig store besparel-
ser på elregningen de næste 25-30 år. 

– Du kan betragte det at købe solceller 
som at foretage en engangsbetaling på 
din elregning. Hvis du ikke køber solcel-
ler, ender du alligevel med at bruge pen-
gene på at betale din elregning, forklarer 
Jørgen Due Thomsen.

Generelt er befolkningen glade for at 
spare op. Men at sætte penge i banken 
er en dårlig idé, hvis man gerne vil have 
dem til at yngle. Står pengene på en al-
mindelig bankkonto, bliver de tværtimod 
mindre værd over tid på grund af inflatio-
nen. Så er det bedre at bruge sin grønne 
snusfornuft.
 
Sund og grøn investering

– Hvis du allerede har pengene stående 
på kontoen, sikrer et solcelleanlæg dig 
en langt bedre forrentning, end banken 
nogensinde vil kunne tilbyde dig. Med de 

Solceller er bedre end 
penge i banken

OVERBLIK

 solceller  Med de nye regler for solceller kan et anlæg til 
50.000 kroner generere en indtjening på over 150.000 kroner 
i anlæggets levetid. Det er bedre end at sætte pengene i 
banken. 

– Du kan betragte 
det at købe solceller som 
at foretage en engangs-
betaling på din elreg-
ning.
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Dyrt at købe billige  
hårde hvidevarer

 Energivenlige A++ hårde hvideva-
rer er dyrere i indkøb end de mere 
energitunge A+ apparater. Men mer-
prisen betaler sig typisk hjem på blot 
fire-seks år. Det viser en undersøgelse 
fra Energistyrelsen.

Energistyrelsen har undersøgt sam-
menhængen mellem pris og energi-
forbrug for 10 typer forskellige hårde 
hvidevarer, og konklusionen er entydig:

– At købe energislugende hårde 
hvidevarer svarer til at klippe et hul i 
bukselommen – pengene kommer til at 
fosse ud, siger Rasmus HelvegPetersen, 
klima-, energi- og bygningsminister.

Energistyrelsen har set på vaske-
maskiner, tørretumblere, opvaskema-
skiner, ovne, komfurer og fem typer 
af køleskabe og frysere. Der er stor 
forskel på, hvornår merprisen for A++ 
apparat bliver modsvaret af det lavere 
energiforbrug. For komfurer er det 
lidt over to år, mens det for tørre-
tumblere er ni år.

På blot to år er salget af vaskema-
skiner med energimærke A++ mere 
end tredoblet, mens salget af vaske-
maskiner med energimærke A er dalet 
til knap en tiendedel. Udviklingen går 
med andre ord den rette vej, og EU-
lovgivningen for energimærkning af 
apparater virker efter hensigten.

Konference om 
bæredygtigt byggeri i 
København

 København er 28. april værtsby 
for en nordisk konference om bære-
dygtigt byggeri. Her skal arkitekter 
og andre eksperter give deres bud på 
fremtidens bæredygtige byggeri.

Green Building Council Denmark 
er arrangør af en stor nordisk konfe-
rence om bæredygtigt byggeri, som 
afholdes hvert andet år i samarbejde 
med Green Building Councils fra 
Sverige, Finland, Norge og Island.

Konferencen har som målsætning 
at fremme udveksling af erfaringer 
mellem nordiske aktører om bæredyg-
tighed på bygnings- og bydelsniveau.

– Det nordiske samarbejde er vigtigt 
for fortsat at være i stand til at hæve 
ambitionsniveauet for bæredygtigt 
byggeri, siger Mette Qvist, direktør i 
Green Building Council Denmark.
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nye regler tjener et solcelleanlæg sig hjem 
på 10 år, og er derfor en mere fornuftig 
opsparing end den i banken, lyder det fra 
Jørgen Due Thomsen, der tilføjer, at et 
solcelleanlæg genererer en indtjening på 
over 150.000 kroner i anlæggets levetid.

Det får du ud af at købe solceller
De nye regler for solceller sikrer 

ejeren 1,02 kr. pr. kWh, dit solcelleanlæg 
producerer, ud over dit eget forbrug. 
Dette er vel at mærke kun, hvis man 
kommer med i puljen for 2015. Der 
åbnes for ansøgning den 16. marts 2015 
kl. 10. For at sikre sig en plads skal man 
have en aftale om køb af solceller klar. 
Aftalen skal indeholde en erklæring fra 
leverandøren om, at aftalen kan ophæves, 
hvis man ikke opnår plads i puljen.

– Der er ingen tvivl om, at mange har 
fået øjnene op for solceller efter boomet 
i 2012. De har bare ventet på, at de nye 
regler skulle træde i kraft. Der bliver 
aldrig bedre vilkår for solcelleejere end 
det her. Når næste års pulje åbner, vil 
statsstøtten være nedsat til 88 øre, tilføjer 
Jørgen Due Thomsen. 

Solceller får prisen på 
huset til at stige

Det er grøn fornuft at inve-
sterer i solceller, hvis man 
bor i ejerbolig. Ikke blot kan 

man som husejer glæde sig over, at 
elregningen bliver mindre, og at man 
kan sælge den solcellestrøm, man ikke 
selv bruger, videre til el-nettet, men 
også at man er med til at skubbe på 
den grønne omstilling fra klimabela-
stende brændstoffer som olie og kul 
til vedvarende energi. 

Men solceller er også en snus-
fornuftig langsigtet investering, 
som inddirekte giver et afkast, der 
er vanskeligt at matche for banker 
og pensionskasser, hvis de vil holde 
fingre fra uetiske investeringer. 

En undersøgelse, som ejendoms-
mæglerkæden EDC foretog sidste 
sommer, viser, at solceller på taget i 
gennemsnit giver husejerne en ekstra 
gevinst i form af en værdistigning på 
godt tre procent.

EDC-kædens undersøgelse tager 
udgangspunkt i et helt almindeligt 
parcelhus og et solcelleanlæg med en 
kapacitet mellem seks og syv kWh.

Værdistigningen på procent dæk-
ker dog over en lang række individu-
elle forskelle, man kan finde fra hus 
til hus. Derfor vil fortjenesten nogle 
steder være højere end tre procent 
og andre steder er lavere, gør EDC 
opmærksom på.  gb

Solceller forøger gennemsnitligt husets pris med lidt 
mere end tre procent. Det viser en undersøgelse fra 
ejendomsmæglerkæden EDC. Det svarer til mere end 
50.000 kroner for et almindeligt parcelhus. 

» DET ER grøn fornuft at investerer i solcel-

ler, når en ny pulje åbner 16. marts.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



6 ∙ GLOBAL ØKOLOGI ∙ 10. MARTS 2015

OVERBLIK

Stem nej til sorte 
investeringer i din 
pensionskasse

Af Gustav Bech

-At investere i selskaber, som 
tydeligvis ønsker at bidrage til 
at føre vores klode ud i klima-

kollaps, er både etisk og økonomisk helt 
uansvarligt. 

Sådan siger Thomas Meinert Larsen 
fra AnsvarligFremtid, som i lighed med 
det internationale netværk Fossil Free 
arbejder for at få banker, universiteter, 
kirker og pengeinstitutioner til at trække 
deres investeringer ud af den sorte indu-
stri, der udvinder og sælger olie, kul og 
gas.

Allerede sidste år fremsatte Meinert og 
ligesindede forslag ved tre pensionskas-
sers generalforsamlinger om at trække 
sig ud og frasælge alle aktiver i fossile 
brændsler. Trods stor tilslutning faldt 
forslaget på alle tre generalforsamlinger, 
men Thomas Meinert har ikke tabt 
modet og håber på endnu større tilslut-
ning til forslagene, når rækken af forårets 
generalforsamlingerne indledes i midten 
af april.

– Den ene dag melder den nordiske 
storbank Nordea, Danmarks største 
Pensionsselskab PFA og verdens største 
statslige fond, Den Norske Oliefond, at 
man allerede er i gang med at frasælge 
store aktieposter i kulindustrien. 

Skred i tingene
– Der er for alvor kommet skred i 

udviklingen. De mange udmeldinger er 
med til at overbevise endnu flere om, at 
tiden er kommet til at flytte vores penge 
væk fra kul, olie og gas og over til energi-
projekter, som ikke ødelægger planetens 
klima, siger Thomas Meinert.

Det Økologiske Råd støtter initiativet.
– Vi opfordrer alle medlemmer i de 

pensionskasser, som har medlemsdemo-
krati, til at møde op på forårets general-
forsamlinger og støtte forslaget om at 
trække sig fra investeringer i fossil energi 
– eller i første omgang kul, skifergas og 
tjæresand. Kan du ikke møde frem, så 
afgiv fuldmagt, siger sekretariatsleder 
Christain Ege, Det Økologiske Råd.

Klareste vand i danske farvande i 24 år

 økonomi  Mød op på generalforsamlingen i din pensionskasse 
og stem imod investeringerne i olie-, kul- og gasindustrien, 
lyder opfordringen fra Det Økologiske Råd, som støtter initiativ 
fra Ansvarlig Fremtid.

Tager man et par dykkerbriller 
på og stikker hovedet i vandet 
på åbent hav i Danmark, vil 

man kunne se næsten ni meter, fortæller 
Miljøministeriet.

Det viser den netop offentliggjorte 
NOVANA-rapport ’Vandmiljø og natur 
2013’, der viser naturens og vandmiljøets 
tilstand i Danmark på baggrund af tu-
sindvis af målinger.

Siden 1989, hvor man begyndte at 
måle, er den gennemsnitlige sigtdybde i 
åbne havområder steget fra ca. syv meter 
til 8,9 meter i 2013. I fjorde og kystnære 
havområder er sigtdybden ca. 4,5 meter, 
oplyser Miljøministeriet.

– Det tager tid at ændre naturens 
tilstand til det bedre, så der er grund til 
at glæde sig over konkrete fremgange 
som en bedre sigtdybde. Det betyder, at 
lyset kan trænge længere ned, og det har 

betydning for, hvor vandplanter kan leve, 
siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

En del ynglefugle klarer sig også 
bedre. Det gælder for eksempel rød 
glente og havørn. Og så er der fremgang 
for blandt andet spættet sæl, gråsæl og 
odder.

Rapport indeholder også data om, 
hvordan luftforurening påvirker naturen 
og udvalgte arter, herunder yngle- og 
trækfugle.

STEM IMOD SORTE
INVESTERINGER
Datoer for generalforsamlinger 
i seks pensionskasser, hvor An-
svarligFremtid fremsætter forslag.

n	Mandag 13. april i Århus. 
 Jordbrugsakademikere og Dyrlæger 

(PJD).

n	Tirsdag 14. april i Odense. 
 Arkitekternes Pensionskasse (AP). 

n	Torsdag 16. april i København. 
 Magistre og Psykologer (MP Pension).

n	Torsdag 16. april i København. 
 Danske Civil- og Akademiingeniørers 

Pensionskasse(DIP).

n	Onsdag 22. april i Odense. 
 Pensionskassen for teknikum og diplo-

mingeniører (ISP).

n	Tirsdag 28. april i København. 
 Juristernes og Økonomernes Pensions-

kasse (JØP).
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I disse år sker en enorm tilbagegang 
i arter og biodiversitet over hele 
jorden. Flere arter vil uddø, og 
konsekvenserne for økosystemer 

og mennesker er uoverskuelige. Habita-
tødelæggelse – altså ødelæggelse af dyrs 
levesteder – betyder mere for arternes 
tilbagegang end alle andre årsager tilsam-
men. Det må og skal stoppe.

Som socialdemokratisk miljøminister 
er det hjerteblod for mig, at vi investerer 
i miljø og natur, så vi kan overlade et bæ-
redygtigt samfund til kommende genera-
tioner. I efteråret præsenterede jeg derfor 
regeringens Naturplan Danmark. Den er 
Danmarks biodiversitetsstrategi. Som en 
del af naturplanen vil vi for eksempel ud-
arbejde et Grønt Danmarkskort, som skal 
sikre bedre naturplanlægning, ligesom vi 
sætter gang i en indsats for mere og bedre 
sammenhængende natur og en styrket 
indsats for vilde dyr og planter. Det er jeg 
overordentlig tilfreds med. Globale udfor-
dringer bekæmpes lokalt – men selvfølge-
lig også internationalt. 

Historisk aftale
Derfor er jeg stolt over den historiske 

aftale om mobilisering af ressourcer til be-
varelse af biodiversitet – som blev indgået 
i oktober 2014 ved COP12 mødet under 
FN’s biodiversitetskonvention i Sydkorea. 
På konferencen blev vi enige om at sikre 
en fordobling af midlerne til den indsats, 
der skal stoppe tilbagegangen for klodens 
dyr og planter. Jeg er sikker på, at det vil 
bringe os et godt stykke ad vejen mod at 
standse tilbagegangen i biodiversiteten på 
globalt plan i 2020. Her spiller EU’s biodi-
versitetsstrategi og EU’s naturdirektiver 
til bevarelse af biodiversitet også en stor 
rolle. De er nøgleelementer i den euro-
pæiske naturbeskyttelseslovgivning.

Jeg er også stolt af, at Danmark som 
det første land i EU vedtog lovgivning til 
gennemførelse af Nagoya-protokollen i 

Livets bibliotek brænder

vækst. I slutning af januar var Danmark 
vært for en international konference, hvor 
private virksomheder fra ind- og udland 
og repræsentanter fra afrikanske landes 
myndigheder mødtes og drøftede, hvor-
dan sådan en aftale kan se ud. 

80 procent i udviklingslandene
De 80 procent af den globale biodi-

versitet og genetiske ressourcer findes i 
udviklingslandene. Derfor kan Nagoya-
protokollen både sikre klodens biodiver-
sitet og samtidig være med til at bekæmpe 
fattigdom i udviklingslandene. Det er 
glædeligt.

Gro Harlem Brundtland, norsk politi-
ker og særlig udsending for FN i klima-
spørgsmål, beskrev engang udfordringen 
med tilbagegang i den biologiske mangfol-
dighed således: ‘Livets bibliotek brænder, 
og vi kender ikke engang alle titlerne’. 

Og hun har ret. For vi ved ikke hvilke 
muligheder, der ligger gemt i de arter, der 
forsvinder – og vi kan hverken forudsige 
konsekvenserne af, at de forsvinder, eller 
hvornår arterne stopper med at forsvinde 
– ilden breder sig stadig. Derfor er det 
vigtigt, at vi handler. Hellere i dag end i 
morgen. Det skylder vi kommende gene-
rationer.

DELTAG I DEBATTEN

Velkommen til Global Økologis 
opinionssider. Her kan du møde 
mennesker med meninger og 
argumenter om klima, natur og 
miljø. Du kan også selv deltage i 
debatten. Skriv kort, max. 300 ord, 
hvis ikke andet er aftalt.  
redaktion@ecocouncil.ck

 biodiversitet  Gro Harlem Brundtland, norsk politiker 
og særlig udsending for FN i klimaspørgsmål, 
beskrev engang udfordringen med tilbagegang i den 
biologiske mangfoldighed således: ‘Livets bibliotek 
brænder, og vi kender ikke engang alle titlerne’. Og 
hun har ret, skriver miljøminister Kirsten Brosbøl.

oktober sidste år. Siden da har det været 
lovpligtigt for danske virksomheder at 
indgå aftaler med oprindelseslandene om 
fordeling af det økonomiske udbytte, når 
virksomhederne høster enzymer, planter 
eller andre genetiske ressourcer. For når vi 
fremstiller medicin eller kosmetik af res-
sourcer, som kommer fra udviklingslande, 
har vi en etisk og moralsk forpligtelse til at 
dele et eventuelt overskud med befolknin-
gerne i disse lande. Det er en stor fordel for 
både virksomhederne, udviklingslandene 
og de mennesker, der får gavn af de opfin-
delser, som samarbejdet fører med sig.

Nu skal vi have aftalen bredt ud, så vi 
kan beskytte udviklingslandenes natur, 
dyr og planter samtidig med, at vi giver 
lokalbefolkningerne og danske virksomhe-
der de bedste muligheder for at få gavn af 
hinanden, udvikle nye produkter og skabe 

Af Kirsten Brosbøl 
Miljøminister (S)

AKTUEL KOMMENTAR

OPINIION

» GRO HARLEM BRUNDTLAND: ‘Livets bibliotek brænder, og vi kender ikke engang alle titlerne’. 
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Det havde været ønskeligt 
om tallene fra WWF, om at 
halvdelen af klodens plante- 
og dyreliv på blot 40 år er 

blevet udryddet, kunne have fået præster 
og teologer ned fra prædikestolene for at 
stille sig op for skaberværket.

En helt igennem enestående klode, 
som har været fire milliarder år under-
vejs, en paradisisk have med alt, hvad 
hjertet og livet begærer, veksles med 
lynets hast til det, som mestendels består 
af meningsløse forbrugsgoder.

Man skulle synes, der var nok at 
forsvare, og at det måtte være oplagt for 
netop kirken at tale skabelsens sag og 
udvise omsorg og omtanke for selve livets 
betingelser.

I stedet har vi på det seneste fået en 
livlig debat om troen på, eller ikke troen 
på, at Jesus opstod fra de døde. Så blev 
der røre i andedammen, og ringene spre-
der sig stadig.

Vores sygelige overforbrug og dårlige 
anvendelse af jordens ressourcer har 
sat alle arter under pres, og selve livets 
udfoldelsesmuligheder er truet. At bruge 

Opstandelse eller nedbrydelse bistandskontorer er nu på spil med det 
formål at holde gang i et vækstorienteret 
materialistisk samfund.

Næstekærlighed eller 
”næstenkærlighed”

Hvis ikke kirken og kristendommen 
tør tale vækst og forbrugssamfundet imod 
og stille sig op for vore medskabninger 
og deres ret til at eksistere under frie 
forhold, må vi konstatere, at næstekærlig-
heden nærmere bør opfattes som ”næ-
stenkærlighed”.

Vi må sammen med det resterende 
samfund være med til at skabe fremtids-
scenarier, som kan hjælpe os ud af denne 
ulykkelige og destruktive spiral forbru-
ger- og vækstsamfundet har sat os i.

Hverken dyr eller natur er til som et 
slags tagselvbord for mennesket. Vi er 
ikke sat til at herske på jorden, men vi har 
fået en gudgiven evne til at vælge at be-
herske os og være til stede i verden med 
empati, kærlighed og compassion.

Netop disse evner og ikke hardcore vi-
denskab er de evner som menneskeheden 
skal have udviklet, for at både vor art og 
andre arter kan gå en fremtid i møde.

Vi har brug for at lave nogle nutidige 
og relevante tydninger af det kristne 
budskab. Langt vigtigere end at grave sig 
ned i petitesser og religiøse forskelle er 
det, at religionerne nu finder sammen om 
i fællesskab at tale for jorden og mod at 
sætte skaberværket overstyr. 

Ikke fattigdom, men  
rigdom er problemet

Vi har fra vores del af verden været 
entydigt fokuseret på at løse verdens fat-
tigdomsproblematikker. Desværre har vi 
ikke haft modet til at se på, at det er vores 
eget overforbrug og destruktive livsstil, 
som et langt stykke ad vejen skaber netop 
disse problemer. 

Kirken bør om nogen have forud-
sætningerne for at tale værdi ind i det 
værdiløse, mening ind i det meningsløse, 
omtanke frem for forbrug.

Et taknemmeligt sted at starte kunne 
være at man i konfirmandundervisningen 
formulerer et budskab om at være mere 
end varsomme med at forbruge unø-
digt af jordens ressourcer og behandle 
andre arter med respekt. Indtil da kan 
man starte med at gentage dette citat fra 
Albert Schweitzer:

”Until he extends his circle of compas-
sion to include all living things, man will 
not himself find peace.”

OPINION

 forbrug  Vores sygelige overforbrug og dårlige 
anvendelse af jordens ressourcer har sat alle arter 
under pres, og selve livets udfoldelsesmuligheder er 
truet, skriver stud.theol. Nina Bjarup Vetter. Præster 
og teologer må ned fra prædikestolene for at stille 
op for skaberværket.

tiden på at diskutere religiøse dogmer 
eller forskelle er i denne forbindelse en 
ligegyldig luksus. Det synes, som om 
tidens ”anticredo” et langt stykke hen ad 
vejen forbliver uimodsagt:

”Vi forsager naturen og alle dens dyr 
Vi tror på forbruget, det almægtige, frem-
skridtets og udviklingens skaber 
Vi tror på væksten, forbrugets enbårne søn, 
som er undfanget gennem de hellige arbejds-
pladser i hvis navn intet mere er helligt. 
Amen.”

Det psykologiske drama omkring 
frelse og fortabelse har tilsyneladende 
forladt kirken og trossamfundene, ikke 
himmel og helvede, men fast arbejde eller 

Af Nina Bjarup 
Vetter  
Stud.theol.

AKTUEL KOMMENTAR

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



GLOBAL ØKOLOGI ∙ 10. MARTS 2015 ∙ 9GLOBAL ØKOLOGI ∙ 8. DECEMBER 2014 ∙ 9

Rigtig mange danskere – voksne såvel som børn 
– har glæde af naturen. Men for mange ligger 
de smukke naturoplevelser for langt væk fra, 
hvor de bor. Der er brug for genopretning af 

natur – både bynær natur og natur for de sårbare arter, 
som har brug for store uspolerede arealer.

Det er gået stærkt tilbage for biodiversiteten i mange 
år – i Danmark såvel som i mange andre lande. FN har 
besluttet, at tilbagegangen i antallet af arter skal stoppes. 
Først skulle det ske i 2010, men det nåede man ikke. Nu 
skal det ske inden 2020. Det er vigtigt, at det ikke bare 
udskydes igen. Det kræver en bred indsats. Der skal ske 
en langt bedre forvaltning af vores skove. Der skal være 
en større andel urørt naturskov, og også i produktionssko-
vene skal biodiversiteten sikres. Det kræver blandt andet, 
at der får lov at stå dødt ved tilbage i skoven – til gavn for 
både billen og spætten.

DER SKAL VÆRE store sammenhængende naturom-
råder, hvor de truede arter kan brede sig. Og det gælder 
ikke kun på landjorden. Vi skal også sikre og genoprette 
havområder med et varieret dyre- og planteliv. Der er 
heldigvis sket fremskridt med vandmiljøplanerne, åer 
er gensnoet og vådområder er genoprettet. Men vi skal 
nedbringe kvælstofniveauet. På landjorden ødelægger 
det alt for høje niveau mange steder livsbetingelserne for 
orkideer og andre nøjsomhedsarter, som kræver lavere 
kvælstofniveau. 

Det kræver blandt andet, at vi nedbringer udslip af 
ammoniak fra husdyrbrugene. Danmark har et voldsomt 
stort antal husdyr – især svin. Der er mange gode grunde 
til at nedbringe dette. Samtidig har vi teknologier, som 
kan nedbringe ammoniakudslippet fra stalde og gyl-
lespredning. Det gælder for eksempel gylleforsuring og 
–køling, og det gælder behandling i biogasanlæg. Også 
pesticider skal nedbringes – mere omlægning til økologi 

Naturen skal genoprettes

Det Økologiske Råd er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for bæredygtig udvikling. Vi gennemfører oplysningsar-
bejde, dokumentation og debat om en lang række miljøsager, til gavn for borgere og beslutningstagere: Hvordan bekæmper 
vi for eksempel farlig kemi og luftforurening, og hvorledes fremmer vi energibesparelser samt helhedstænkning i landbrug 
og trafik? Vi har særligt fokus på klima og vedvarende energiformer. Det Økologiske Råd blev oprettet i 1991 og er ikke et 
offentligt støttet råd, men en medlemsforening organiseret som NGO. Vores arbejde finansieres af medlemsbidrag, støttebi-
drag og eksterne projektmidler. I 2009 fik vi tildelt Aase&Ejnar Danielsens Fonds Miljøpris. Læs mere på www.ecocouncil.dk

Af Christian Ege, 
sekretariatsleder, Det 
Økologiske Råd

og brug af pesticidbesparende teknologi i det konventio-
nelle.

TILSVARENDE GÆLDER FOR vandmiljøet. Vi skal 
nedbringe udslip af kvælstof og fosfor, så vi forebygger 
iltsvind i søer, fjorde og havområder. Det kræver blandt 
andet, at sårbare jorde tages ud af drift, og at der dyrkes 
på en måde, så kvælstof tilbageholdes så effektivt som 
muligt, for eksempel med brug af efterafgrøder.

Lige nu protesterer landbrugets repræsentanter imod, 
at regeringen i EU har sagt ja til, at Danmark skal ned-
bringe udslip af ammoniak med 24 procent inden 2020. 
De kalder det ”overimplementering” af EU-regler og 
henviser til, at andre lande skal reducere mindre. Men de 
glemmer, at behovet for reduktion er størst i Danmark, 
fordi vi har så intensivt husdyrhold, og fordi Danmark 
er det land i verden, hvor den største andel af jorden er 
under plov. Dertil kommer, at ammoniak spiller en stor 
rolle i dannelse af partikler i atmosfæren. Disse partikler 
slår mange ihjel og gør endnu flere syge.

NATUR- OG LANDBRUGSKOMMISSIONEN  kom 
i 2013 med en række gode anbefalinger. Regeringen har 
taget de første skridt til at realisere disse. Der er opret-
tet en naturfond med både offentlig og privat kapital, og 
der er offentliggjort en Naturplan Danmark. Men der er 
langt igen. Der skal mere kapital i Naturfonden. Driften 
af både skov og landbrug skal ændres. Det Økologiske 
Råd har med sine scenarier for fremtidens landbrug anvist 
nogle mulige veje.

Der rejses tilbagevendende en debat om, hvorvidt 
vi skal bevare naturen for naturens egen skyld eller for 
menneskers skyld. Det er en akademisk diskussion. Vi skal 
bevare naturen og biodiversiteten ud fra kærlighed til na-
turen – fordi mangfoldighed af arter er udtryk for rigdom. 
Samtidig ved vi, at det gavner mange menneskers sund-
hed, når vi får mulighed for naturoplevelser. Mange kom-
muner bruger naturen i forebyggende sundhedsarbejde. 
Endelig skal vi bevare naturen, fordi vi ikke kan overskue 
konsekvenserne af, hvad vi kunne komme til at ødelægge. 
Vi kan blot se hvad der sker, når brug af pesticider i land-
bruget truer bestanden af bier og andre bestøvere.

LEDER
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Giv naturen 
mere plads

TEMA: BIODIVERSITET

Af Gustav Bech

Hver gang vores planet har 
været udsat for globale øko-
logiske katastrofer, er livet 
vendt tilbage og er begyndt 

at vokse ud igen fra den rest af mangfol-
dighed, der har været tilbage. Derfor er 
seniorforsker Rasmus Ejrnæs, Institut for 
Bioscience ved Aarhus Universitet, heller 
ikke at finde blandt de dommedagspro-
feter, der prædiker, at Jorden snart går 
under, selv om vi de sidste 100 år har 
oplevet en udvikling, der har resulteret 
i det, han malende beskriver som en 
‘biologisk ruin’.

– Der er ikke noget, der tyder på, at 
Jorden er ved at gå under, selv om vi 
mister dyr, planter og insekter med en 
svimlende hastighed, fastslår Rasmus 
Ejrnæs.

– Livet har en evne til at fylde verden 
op med mangfoldighed, og selv om livet 
en gang imellem bliver slået tilbage, så er 
det en del af livets mekanisme at opfinde 
former, der passer til omstændighederne, 
miljøet og mulighederne.

Biologisk ruin på blot 100 år
Forskerne er enige om, at vi befinder 

os midt i en galoperende biodiversitets-
krise, og at det er mennesket, der er den 
helt store synder. Det er ene og alene 
vores skyld, at naturens skattekammer 
med biologisk mangfoldighed svinder ind 
dag for dag.

– Det er mennesket, og vores mono-
polisering af ressrourcer her på jorden, 
der indskrænker mulighederne for andre 
arter. Vi begrænser det økologiske rå-
derum, både når det gælder plads, men 
også stof- og energistrømme, forklarer 
Rasmus Ejrnæs.

På globalt plan har biologer estimeret, 
at vi mister unikke dyr, planter og svampe 
med en hastighed, der er 100 til 1.000 
gange højere end normalt. 

I Danmark har vi ca. 37.000 arter. Af 
dem er godt 10.000 rødliste-vurderet, og 
ca. 25 procent heraf er sjældne og i fare 
for at forsvinde.

– I Hjortshøj lidt uden for Aarhus, 
hvor jeg bor, kan man se på de gamle kort 
fra slutningen af 1800-tallet og begyndel-
sen af 1900-tallet, hvordan Hjortshøj og 
opland dengang var tæt besat med små 
moser, vandhuller og vandløb, fortæller 
Rasmus Ejrnæs.

– I dag er det hele drænet bort og lagt 
i grøfter. Man ser ikke skyggen af et over-
drev  eller en natureng, og der er ikke 
en eneste mose tilbage. Man skal være 
lykkelig, hvis man møder fem-ti tæske-
almindelige sommerfugle. Alle andre er 
forsvundet.

– I løbet af de sidste 100 år er området 
endt som en biologisk ruin. At skulle leve 
i en sådant artsfattigt landskab, er da dybt 
sørgeligt, især hvis det ikke er nødven-
digt, påpeger Ejrnæs.

For at vende udviklingen vil det blot 
kræve nogle blomstrende grøftkanter, 
nogle sammenhængende områder, som 
ikke er disponeret til byggeri, veje, 
landbrug eller skovbrug, men i stedet 
blot fik lov til at ligge hen. På den måde 

kunne vi få et rigere liv, og det ville blive 
meget sjovere at gå tur i det landskab, der 
omgiver os.

Mere plads til naturen
I Danmark råder landbruget over to 

tredjedele af arealet og resten er dispone-
ret til byzoner, veje og lidt fredsskov. 

– Det handler først og fremmest om, 
at vi skal give naturen mere plads, og vi 
skal naturligvis gøre det der, hvor vi i 
forvejen har noget natur at bygge videre 
på, siger Rasmus Ejrnæs.

– Det vil sige eksisterende skovområ-
der og især gamle løvskovsområder, hvor 
man accepterer at standse skovdriften og 
lægge skoven ud som urørt græsnings-
skov. Men også de mange ådale, der 
gennemskærer landet og strækninger 
langs vores kyster, som stadig indehol-
der væsentlig natur, bør blive en del af 
nogle sammenhængende naturzoner, som 
forvaltes med henblik på at sikre naturen 
i Danmark.

Politikernes manglende lyst og evne 
til at træffe beslutninger, tage ansvar og 
sætte en dagsorden for naturen er ifølge 
Ejrnæs en væsentlig årsag til, at det tilsy-
neladende er så svært at sikre bedre vilkår 
for natur og biodiversitet.

– Måske er det vores umådelig trang til 
at kultivere og nyttiggøre naturen, der er 
allerværst. Vi skal ikke skælde ud på dem, 
der driver skovbrug og landbrug, men i 
stedet rette skytset mod politikerne, der 
ikke formår at disponere pladsen, uden 
at det går ud over natur og biodiversitet, 
siger Rasmus Ejrnæs.

 
n	Gustav Bech er redaktør for Global Økologi.

 interview  Vi er ved at tømme naturens skattekammer for biodiversitet. Vil vi sikre større 
mangfoldighed af planter, dyr og insekter, gælder det først og fremmest om at give mere 
plads, så naturen kan udfolde sig på sine egne præmisser,  siger Rasmus Ejrnæs, der er en af 
Danmarks førende forskere i biodiversitet.
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TEMA: BIODIVERSITET

» RASMUS EJRNÆS: Hvis naturen skal fungere godt, skal vi understøtte en naturlig dynamik. Vi skal have slået afvandingen i stykker, afbrudt dræn-

forløbene, kastet grøfterne til, så det naturlige vandkredsløb kan komme til at fungere. Der skal også være plads til, at at en storm kan vælte en del af 

skoven, og vi skal igen have flere store dyr. På vores breddegrader har  der været masser af store dyr som bison, urokser, vilde heste og vildsvin.

Af Gustav Bech

Naturen er på tilbagetog. 
Dyr og planter forsvinder  

med en hastighed, som ikke er 
set siden dinosaurene udryddelse for 65 
millioner år siden, og forskerne taler om 
den 6. massuddøen.

Alligevel er det kun hver femte dan-
sker, der ved, hvad biodiversitet betyder. 
Det er markant færre end i resten af EU. 
Her ved næsten halvdelen – eller et gen-
nemsnit på 44 procent af befolkningen, 
hvad ordet dækker.

Det kom frem i forbindelse med et 
stort symposium på Aarhus Universitet 
sidst i januar, hvor 300 deltagere var sam-
let for at drøfte biodiversitet og natur-

forvaltning. Førende forskere, fagfolk og 
beslutningstagere diskuterede ny viden 
og aktuelle problemstillinger på området.

Mennesket har skylden
Forskerne er enige om, at mennesket 

er den helt store synder, når det handler 
om naturens mangfoldighed. Det er ene 
og alene vores skyld, at flere og flere 
plante-, dyre-, og svampearter forsvinder. 
Når vi dyrker landbrug og planter skove, 
giver vi ikke tilstrækkelig plads til, at 
naturen kan udfolde sig. Derfor uddør ar-
terne i dag 100 til 1.000 gange hurtigere 
end normalt.

Ifølge Rasmus Ejrnæs, seniorforsker 
ved Institut for Bioscience på Aarhus 
Universitet, mangler der videnskabelig 

evidens for, at tabet af biodiversitet truer 
menneskets overlevelse. 

Alligevel mener han han ikke, at man 
blot skal lade stå til. Som en del af natu-
ren har vi en etisk forpligtelse til at passe 
på den, mener han.

– Vi er nødt til at se på det grundlæg-
gende forhold, at vi har fået livet i gave, 
og det fører nogle etiske forpligtelser 
med sig. Naturen var her længe før os, 
og vi er sat i verden som en del af den. 
Derfor bør vi tænke os godt om, før vi 
fortrænger de andre beboere på jorden og 
overveje, om det ikke var mere menings-
fuldt at finde måder at være her sammen 
på, siger Rasmus Ejrnæs.

Dyr og planter forsvinder  med en hastighed, som ikke er set siden dinosaurenes udryddelse. 
Alligevel er det kun hver femte dansker, der ved, hvad biodiversitet betyder.

Kun hver femte ved hvad biodiversitet er
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TEMA: BIODIVERSITET

Af Peter Bjerregaard

Han er ubestridt en af Dan-
marks førende økonomer. 
Han har været formand 
for De Økonomiske Råd, 

Produktivitetskommissionen, Det Miljø-
økonomiske Råd og senest er han blevet 
udpeget til at stå i spidsen Klimarådet. 
Peter Birch Sørensen skal de næste fire 
år stå i spidsen for Klimarådet, som har 
til opgave at vurdere, om Danmark er på 
rette kurs i forhold til klimamålsætnin-
gerne og komme med anbefalinger til, 
hvordan vi mest omkostningseffektivt når 
dem. 

Det overordnede mål er at blive et 
lavemissionssamfund i 2050. Men hvil-
ken rolle spiller dyreliv og natur ind i de 
økonomiske beregninger?

– Er vi gode nok til at værdisætte og ind-
drage værdien af biodiversitet i den offentlige 
beslutningsproces?

– Nej. For mig at se ved vi for lidt om 
de faktorer, der påvirker biodiversiteten, 
og hvad den betyder for de økologiske 
systemer – og mere indirekte hvad den 
kan betyde for menneskelig velfærd. Der 
er brug for mere viden.

– Grundlaget for miljøøkonomernes 
værdisætning er jo alt andet lige, hvad vi 
mennesker får ud af et miljøgode. Men vil du 
mene, at liv eller biodiversitet har en iboende 
værdi?

– Det kan man sagtens argumentere 
for, og det er der givetvis også mange 
mennesker, der mener. I det omfang 

værdisætningsstudier afslører folks sande 
præferencer, så vil den eksistensværdi, 
som vi mennesker tillægger andre arter, 
også afspejles i en højere værdisætning. 
For eksempel, så ville jeg da blive meget 
ked af, hvis en art som hvaler uddør, 
selvom jeg sandsynligvis aldrig kom-
mer til at se en hval i virkeligheden. 
Det vanskelige filosofiske spørgsmål er, 
hvordan og i hvilket omfang vi skal tage 
hensyn til, at naturen har rettigheder i sig 
selv uafhængigt af dens betydning for os 
mennesker.

Vi tager stilling
– Jo, men ikke desto mindre, så tager vi 

jo stilling til dette spørgsmål i de økonomiske 
modeller – uanset om vi aktivt tager stilling 
til det eller ej.

– Det er ikke bare i modellerne, men 
også i virkeligheden, at vi indirekte tager 
stilling til det. Både som enkeltperso-
ner og som kollektiv træffer vi for det 
meste uafvidende nogle valg, hvor vi i 
virkeligheden afvejer nogle miljøgoder 
overfor nogle materielle goder. Det, 
som miljøøkonomerne prøver med disse 
værdisætningsstudier, er sådan set bare at 
trække de her implicitte afvejninger mere 
eksplicit frem.

– Er det så fair at sige, at hvis vi 1) for 
det meste træffer ubevidste kollektive beslut-
ninger herom og 2) når økonomer træffer 
beslutninger herom, så sker det som oftest ud 
fra en nyttemaksimerende tilgang fremfor en 
filosofisk tilgang, der vægter ideen om livets 
iboende værdi højere, så er konsekvensen, at 
biodiversitet reelt ikke anses som havende en 
værdi i sig selv?

– Det er rigtigt, at værdisætningsstudi-
erne tager et antropocentrisk (menneske-
orienteret, red.) udgangspunkt, altså et 

udgangspunkt i menneskers behov. Groft 
sagt sættes værdien af biodiversitet og 
andre miljøgoder lig med det materielle 
forbrug, som befolkningen vil give afkald 
på for at beskytte miljøet. Men pointen 
er som sagt, at hvis de mennesker, hvis 
præferencer man prøver at afdække, rent 
faktisk mener, at naturen har nogle ibo-
ende rettigheder, så vil de også ofre mere 
for at beskytte den, og det vil afspejle sig i 
en højere værdisætning.

– Nu nævnte du, at du meget nødigt ville 
se, at hvaler gik hen og uddøde, men hvis 
hvaler frit kan handles eller bare ikke bliver 
prissat, så er der vel en overhængende risiko 
for at de kan uddø – og en hel del andre 
dyrearter? 

– Jeg ville nærmere sige, at hvis man 
i tide havde forsøgt at lave denne type 
af undersøgelser, hvor man rent faktisk 
prøver at afsløre folks præferencer for 
miljøgoder, så kunne det måske også 
have været med til at forebygge noget af 
det tab af biodiversitet, vi har oplevet. 
Miljøgoder bliver jo typisk ikke prissat 
i markedet, og derfor er der behov for 
at synliggøre deres værdi på en anden 
måde, så hensynet til miljøet kan blive 
integreret i den økonomiske politik. Det 
er det, der formålet med værdisætnings-
studierne.

De etiske præmisser
– Men den underliggende præmis for det 

argument er vel, at folk er i stand til at tage 
et oplyst valg. Det er vel de færreste, der har 
viden nok om det økologiske system til egent-
ligt at værdiansætte de forskellige miljøgoder? 

– Der er store udfordringer for værdi-
sætningsstudierne, det anerkender jeg. I 
forbindelse med studierne forsøger man 
at give folk oplysninger om alle relevante 

– Markedet dur ikke til at prissætte miljøgoder
 interview  Hvordan og i hvilket omfang skal vi tage hensyn til, at naturen har rettigheder i sig 
selv uafhængigt af dens betydning for os mennesker? Det er et af de vanskelige filosofiske 
spørgsmål, Danmarks første klimavismand, Peter Birch Sørensen, grubler over. Vi ved for lidt 
om værdien af biodiversitet, og hvad den betyder for de økologiske systemer og menneskelig 
velfærd. Og når vi afvejer miljøgoder overfor materielle goder, så gør vi det oftest uafvidende, 
siger han i dette interview med Global Økologi.
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miljøeffekter, inden man udspørger dem, 
men i mange tilfælde er man givetvis bare 
nødt til at gå ind og sige, at nu spørger vi 
nogle eksperter, og så freder vi en eller 
anden art. Sådan nogle situationer er 
jeg ikke i tvivl om, at der fortsat vil være 
mange af. Men jeg ser ikke nogen mod-
sætning i at arbejde på den måde – når 
vi står overfor mere eller mindre akutte 
problemer – og så sideløbende arbejde på 
at afdække folks præferencer. Ofte viser 
værdisætningsstudierne, at folk gerne vil 
ofre mere, end vi gør i dag for at beskytte 
miljøet. 

– Er du ikke bekymret for, at disse studier 
giver en falsk tryghed ved at tale om disse 
problemer i tal-form og økonomiske formler. 
Ville det give mere mening, hvis vi i den of-
fentlige debat måske i højere grad diskuterede 
de antagelser, der ligger til grund for beslut-
ninger, vi som kollektiv bevidst eller ubevidst 
træffer?

– Det er givetvis sundt og nødvendigt, 
at vi indimellem graver et spadestik dy-
bere i debatten for at få afklaret de etiske 
præmisser for de samfundsmæssige valg, 
vi træffer. Men lad os gå tilbage til det 
konkrete spørgsmål, vi diskuterer. Hvis 
vi nu sagde, at vi slet ikke vil sætte kroner 
og øre på miljøgoderne, hvordan skal vi så 
fastsætte de konkrete miljøkrav og stan-
darder? I nogle tilfælde kan vi måske gøre 
det ud fra rent teknisk/naturvidenskabe-
lige kriterier, men i rigtigt mange situa-
tioner vil man ende i en diskussion, hvor 
nogle spørger: ”Arh, behøver vi nu også 
at gå så langt med miljøkravene?” Den 
slags spørgsmål dukker altid op, når man 
opdager, at der kan være mange forskellige 
former for omkostninger forbundet med 
at leve op til miljøkrav. Og hvis man i lyset 
af den slags spørgsmål begynder at slække 
på miljøstandarderne, så sætter man jo 
indirekte en lavere pris på miljøgoderne.

– Kritikken af værdisætningsstudier beror 
ofte på 1) den store usikkerhed de er behæf-
tede med og 2) at studier i sig selv er med til 
vareliggøre naturgoder. Er det noget du er 
bekymret over?

– Markedet dur ikke til at prissætte miljøgoder

BLÅ BOG
PETER BIRCH SØRENSEN

Peter Birch Sørensen har en baggrund 
som professor i nationaløkonomi ved 
Copenhagen Business School, cheføkonom 
i Nationalbanken og professor i skatte-
politik, klimaøkonomi og makroøkonomi 
ved Økonomisk Institut på Københavns 
Universitet. 
Han har ligeledes været et mangeårigt 
medlem af Det Økonomiske Råd, hvor han 
var formand/overvismand i 2004-10 samt 
formand for Det Miljøøkonomiske Råd i 
2007-2010. 
Han har rådgivet flere internationale orga-
nisationer såsom OECD, EU og IMF. 
I 2012-14 var han formand for Produktivi-
tetskommissionen. 
Peter Birch Sørensen er netop blevet 
udpeget som formand for Klimarådet, som 
skal rådgive Folketinget om omstillingen til 
et lavemissionssamfund i 2050.

– Jeg kender godt synspunktet, og på 
mange måder kan jeg godt følge tanke-
gangen. Men hvis man slet ikke vil lave de 
her afvejninger på en bevidst måde – og 
det handler det jo om, når man sætter 
kroner og øre på – så ender man mange 
gange med at lave vidt forskellige priorite-
ringer, hvor man implicit har sat en meget 
høj pris på et miljøgode i én sammen-
hæng, og i en anden sammenhæng sætter 
man så i realiteten prisen på det samme 
miljøgode meget lavere og laver dermed 
implicit en helt anden prioritering, fordi 
man slet ikke vil ind i en eksplicit priorite-
ringsdiskussion. Jeg har svært ved at se, at 
dette skulle være udtryk for en mere etisk 
fremgangsmåde end den, der ligger til 
grund for værdisætningsstudierne. 

Hvem er bedst til at værdisætte?
– Hvem er så bedst til at værdiansætte 

miljøgoder? Er det regeringer, borgere, virk-
somheder, filosoffer, kapitalfonde? 

– Udgangspunktet for miljøøkonomi-
ske studier er jo, at man bør starte med 
at spørge borgerne. Man prøver at 
afdække borgernes præferencer. Så 

» PETER BIRCH SØRENSEN er netop blevet 

udpeget som formand for Klimarådet.
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Det er jo menings-
løst udelukkende at 
lægge ansvaret på den 
ene part. 

giver man den information videre til 
de valgte politiske beslutningstagere, 

og så er det selvfølgelig dem, der må 
vurdere, hvilken vægt de vil tillægge den 
information.

– Men hvis vi er enige, om at borgerne 
næppe har et oplyst beslutningsgrundlag 
indenfor dette område, hvad fortæller det så 
om værdien af studierne? 

– Som jeg nævnte, så forsøger man at 
give de udspurgte borgere de vigtigste 
relevante oplysninger om miljøeffekter på 
en forståelig måde, når man laver værdi-
sætningsstudierne. Det er jo borgerne, 
som skal vælge de politikere, der skal 
træffe beslutningerne. Politikerne er jo 
heller ikke nødvendigvis eksperter i disse 
sager. Værdisætningsstudierne kan give 
noget information om, hvordan et repræ-
sentativt udsnit af borgerne, som er blevet 
konfronteret med at skulle vælge mellem 
miljøgoder og andre goder, har prioriteret 
miljøgoderne. I et demokratisk samfund 
må det være værdifuld information. Men 
politikerne bør naturligvis også inddrage 
anden relevant information, herunder 
ekspertsynspunkter, ligesom de enkelte 
politikere og deres partier selvfølgelig er i 
deres gode ret til at foretage andre priori-
teringer end dem, der kommer til udtryk 
i værdisætningsstudierne. Men man kan 
betragte værdisætningsstudierne som en 
slags intelligente opinionsmålinger, hvor 
man med sofistikerede spørgeteknikker 
har forsøgt at afdække befolkningens vil-
lighed til at betale for et bedre miljø. For 
mig at se kan den type af information kun 
tjene til at styrke den demokratiske proces.

Grænser for vækst
– Siden 60erne har væksten været gradvis 

faldende blandt OECD-landene. Er det fair 
at antage en lineær vækst på nogenlunde to 
procent, som vi gør i dag?

– Nej, det tror jeg ikke. I store dele af 
efterkrigstiden kunne Vesteuropa have 
en høj vækstrate, dels fordi store dele af 
Vesteuropas økonomi bogstaveligt talt lå 
i ruiner lige efter Anden Verdenskrig, så 
der var store genopbygningsmuligheder, 
og dels fordi vi havde et teknologief-
terslæb i forhold til USA, som vi kunne 
indhente ved at importere amerikanske 
produktionsmetoder. Men efterhånden 
som vi kommer nærmere den globale tek-

nologifront, bliver det sværere at vokse 
på den måde. Dertil kommer det forhold, 
som Thomas Piketty har gjort opmærk-
som på, nemlig at forholdet mellem 
kapital og produktion i en lang årrække 
er vokset. Med andre ord er der blevet 
ophobet mere kapital ift. produktionen, 
og det giver en tendens til, at afkastet af 
ekstra investeringer bliver mindre. Der-
for vurderer han jo også, at det kan være 
en af årsagerne til, at der ikke vil være så 
meget vækst fremover, som der har været 
historisk. Dertil kommer, at miljøpro-
blemerne kan sætte grænser for vækst, i 
hvert fald hvis de ikke imødegås i tide.

Skal olien blive i Nordsøen?
– Hvis vi skal undgå temperaturstig-

ninger på mere end to grader, så skal ca. 80 
procent af de allerede kendte fossile reserver 
forblive i jorden. Hvad er den logiske kon-
sekvens af det? Kan vi ligeså godt ringe ud 
til gutterne i Nordsøen og sige, at nu kan de 
godt komme hjem?

– Nu skal det her jo ses på globalt plan. 
– Jo, men nu sagde du tidligere, at 

Danmark havde et større moralsk ansvar 
i indsatsen for at reducere udledningerne. 
Kunne det tænkes, at vi gik i den retning? 

– Der er nok mere perspektiv i, at vi 
viser, at vi kan implementere nogle grønne 
teknologier og gøre dansk produktion 
uafhængig af fossile brændsler. Vi kan jo 
alligevel ikke direkte styre, hvor meget 
olie man efterspørger i andre lande. Men 
det kan hurtigt blive en ufrugtbar diskus-
sion om, hvem der har det største ansvar. 
Er det dem, der producerer de fossile 
brændsler, eller dem der efterspørger dem.

– Og hvad er svaret på det spørgsmål?
– Sagen er jo, at begge parter har et 

ansvar. Det er jo meningsløst udeluk-
kende at lægge ansvaret på den ene part. 

– Hvad betyder det her for vores pensi-
onsopsparinger? Hvis en stor del af de kendte 

fossile reserver ikke bør bruges, og en del af 
vores pensionsopsparinger er bundet i disse 
aktiver, hvad er så konsekvensen? 

– Man må håbe, at de, der har truffet 
de investeringsbeslutninger på vegne af 
danske pensionsopsparere, har indregnet, 
at vi forhåbentligt får en anden klima-
politik, som gør, at rentabiliteten af den 
type af investeringer vil blive mindre. 
Men til syvende og sidst, så skal de her 
problemer løses ved politiske tiltag. 

– Hvad betyder det i forhold til danske 
pensionsopsparere?

– Det er helt fint, hvis medlemmerne 
af en pensionskasse vælger at sige, at de 
ikke vil investere i fossil energi. Dermed 
kan de være med til at fremme omstillin-
gen til et lavemissionssamfund.

– Men når du siger ‘politiske tiltag’, så 
taler du vel om lidt større tiltag?

– I sidste instans er det politikerne 
og staterne, der skal opstille nogle ram-
mevilkår, hvis det skal blive tilstrækkeligt 
effektivt. Det bliver selvfølgelig nem-
mere for dem, hvis de bliver bakket op ad 
beslutninger på mere decentralt niveau, 
men problemets omfang er sådan, at der 
også skal gennemtænkte statslige indgreb 
til. Man kan ikke forlange, at fx pensi-
onskasserne skal investere i klimavenlige 
projekter, hvis det går hårdt ud over med-
lemmernes pensioner.

Hvordan måler vi naturkapital?
– Når vi taler om naturkapital, så hand-

ler en af diskussionerne jo om, hvorvidt vi i 
højere grad bør måle de fysiske beholdninger 
med fysiske begreber i stedet for økonomiske 
begreber. Hvad mener du om den kritik?

– Det kan være relevant i visse sammen-
hænge at se på de fysiske mængder, og det 
er jo også udvindingen af de fysiske mæng-
der, der bestemmer miljøpåvirkningen. 
Men det er altså også relevant at se på, hvad  
værdien er opgjort i de priser, der kan hen-
tes på verdensmarkedet. Vi skulle jo gerne 
ende i en situation, hvor for eksempel olien 
en dag ikke er noget værd, fordi den ikke 
efterspørges længere. Så må vi jo sige, at 
selvom der ligger fysiske mængder tilbage, 
så er det ikke interessant.

n	Peter Bjerregaard er klimaredaktør på 
Ræson og med i redaktionen for Global 
Økologi.
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Økologi kan være godt 
for biodiversiteten – men 
forspringet mindskes
 økologisk landbrug  Økologisk drift er ofte bedre for biodiversiteten end 
konventionelt landbrug. Det er senest dokumenteret i forskningsprojektet 
REFUGIA. Men i takt med at de økologiske brug bliver mere intensive, 
mindskes forspringet når det gælder mangfoldighed. 

Af Liselotte Wesley Andersen  
og Beate Strandberg

Biodiversiteten er under pres fra 
flere sider. Vandforurening, 
næringsstofudledning, klima-
forandringer og spredningen af 

invasive arter er blot nogle af de faktorer, 
der truer mangfoldigheden blandt natu-
rens plante- og dyrearter. Det er konklu-

sionen i den seneste miljøtilstandsrapport 
Natur og Miljø 2014 fra Miljøstyrelsen. 

Det er en udbredt opfattelse, at øko-
logisk jordbrug fremmer den biologiske 
mangfoldighed, og dermed at omlægning 
af landbruget kan være en vej til at 
fremme biodiversitet i agerlandet. 

» MANGFOLDIGHEDEN BLANDT natruens 

plante- og dyrearter er under pres fra flere 

sider.
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Vil man opnå større 
forbedringer for biodi-
versiteten, er det mest 
effektive at ekstensivere 
landbrugsdriften og sam-
tidig forbedre habitater-
ne for flora og fauna på 
andre måder. 

En del forskning understøtter denne 
antagelse, men spørgsmålet er, om 

det gælder generelt og desuden, hvor 
stor effekten reelt er. Disse spørgsmål var 
omdrejningspunkt for forskningsprojektet 
REFUGIA ved Aarhus Universitet. Pro-
jektet løb over en årrække og blev ende-
ligt afsluttet i 2014. Formålet var at øge 
kendskabet til den multifunktionelle rolle, 
som økologisk landbrugsdrift har. 

REFUGIA viste blandt andet, at der i 
konventionelle marker er så lidt ukrudt, at 
det ikke kan understøtte den nødvendige 
insektfauna, mens der er højere ukrudts-
biomasse i de økologiske marker. Samtidig 
har projektet påvist, at bundfloraen i hegn 
på økologiske bedrifter indeholder flere 
urter, der blomstrer mere og dermed 
udgør en væsentlig bedre fødekilde for 
blomstersøgende insekter.  Endelig viste 
resultaterne, at andelen af småbiotoper på 
bedriften er af større betydning for mæng-
den af små pattedyr end dyrkningsformen 
(økologisk/konventionel). 

Intensivering truer diversiteten
REFUGIA har imidlertid også påvist, 

at biodiversiteten på de økologiske brug 

bliver mindre i takt med, at driftsformen 
bliver mere intensiv.

Økologisk jordbrug udgør i dag om-
kring syv procent af landbrugsarealet, og 
der er realistiske forventninger om, at 
arealet vil blive større. Dermed er der også 
et muligt potentiale for øget biodiversitet. 
Men i de seneste år er der sket betydelige 
ændringer inden for økologisk jordbrug. 
På linje med udviklingen i det konventio-

nelle jordbrug er der blevet færre, men 
ofte større og mere specialiserede bedrif-
ter. På en del brug er produktionen blevet 
intensiveret, mens andre fastholder en 
mere ekstensiv drift. Derfor er økologiske 
produktionsforhold ikke længere i sig selv 
garanti for højere biodiversitet. 

Resultaterne fra REFUGIA viser, at det 
har negativ effekt på biodiversiteten på de 
økologiske brug, at dyrkningsmetoderne 
bliver mere intensive og den økologiske 
ukrudtsbekæmpelse mere effektiv.  Det går 
ud over både mangfoldigheden i floraen 
i marken, og i den insektfauna, som er 
tilknyttet ukrudtsarterne.

Et markant resultat fra projektet viser, 
at lang og uafbrudt økologisk drift er  
afgørende for forbedring af plantediversi-
teten i bundfloraen i hegn, idet antallet af 
plantearter stiger, jo længere tid de omgi-
vende marker har været dyrket økologisk

Genetisk diversitet er kompleks
Hvis det er korrekt – som hypotesen 

siger – at økologiske jordbrug er refugier 
for biodiversitet, så må man også antage, 
at de ikke kun er refugier for de enkelte 
dyr og planter, men også for den genetiske 

Foto: Colourbox
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diversitet inden for arterne, da genetisk 
diversitet er en af de tre søjler i biodiversi-
tets-definitionen. 

I REFUGIA har vi derfor undersøgt 
og sammenlignet dyrearter med forskel-
lig spredningspotentiale som markmus og 
løbebiller. Undersøgelserne viser, at vores 
antagelse var sand for billerne, men ikke 
for musene. Genetiske analyser af mark-
mus viser således, at økologisk dyrkning 
ikke er den vigtigste faktor til at forudsige 
størrelsen af en population, og at dyrk-
ningsformen ikke er afgørende for den 
genetiske diversitet. Økologiske marker 
virker dermed ikke som genetisk reservoir 
for markmus. 

Genetiske undersøgelser af en løbebille 
(Bembidion lampros) viser derimod, at no-
get andet gør sig gældende for denne art. 
Løbebillerne spreder sig via hegn, mens 
markfladen fungerer som fysisk barriere 
for den. Ved en lav dyrkningsintensitet 
ser det ud som om, de økologiske mar-
ker fungerer som genetisk reservoir for 
løbebillerne. Fraværet af pesticider giver 
dem bedre livsbetingelser, så arten kan re-
kolonisere de konventionelle marker.

Disse resultater demonstrerer, hvor 
vigtigt det er at tage højde for både dyrk-
ningsintensiteten og landskabskarakte-
ristika, når man planlægger og vurderer 
forvaltningsplaner for forskellige arter. 
For billen er det vigtigt at inddrage både 
dyrkningsformen (konventionel/økolo-
gisk), dyrkningsintensitet samt landskabs-
karakteristika, fordi resultaterne antyder, 
at deres effekter kan være af betydning for 
spredningen samt overlevelsen.

Nyt simuleringsværktøj
REFUGIA har udviklet et simule-

ringsværktøj, som kan bruges til at under-
søge, hvordan den økologiske driftsform 
fremover kan tilpasses og udvikles for at 
bidrage til forøget naturbeskyttelse og  
højere biodiversitet.  

Modelsimuleringer af landbrugstyper 
(økologiske og konventionelle) med det 
formål at undersøge effekten af disse 
driftsformer på forskellige typiske arter i 
agerlandet – lærke, agerhøne, hare, mark-
mus, bille og edderkop – viser generelt en 
større tæthed og udbredelse af disse arter i 
det ekstensive økologiske kvæg og svine-
brug. Fugle og pattedyr giver generelt et 
mere markant respons på ændringer sam-

VIDENSYNTESE OM ØKOLOGIENS
BIDRAG TIL SAMFUNDSGODER
I 2015 udkommer en ny Vidensyntese fra ICROFS og lige nu er der fuld gang i skrivningen. 
Kapitel 3 i syntesen vil omhandle Natur og biodiversitet som samfundsgode. I dette kapitel 
præsenteres den nyeste viden om betydningen af økologisk jordbrug for natur og biodiversitet i 
Danmark og resultaterne fra REFUGIA projektet udgør et vigtigt bidrag. 
Jordbrugets påvirkning af natur og biodiversitet kan ses som en effektkæde: hvor påvirkningen 
af arter/artsgrupper og deres habitater kan medføre påvirkning af økologiske processer og even-
tuelt økosystemtjenester. Når vi i kapitel 3 taler om natur og biodiversitet som samfundsgode 
ser vi på effekter på økosystemtjenester såvel som på arter og habitater. 
Kapitlet vil desuden præsentere en række nye tiltag, som jordbrugeren kan benytte med henblik 
på at tilgodese eller forbedre natur og biodiversitet. I vurderingen af hvert tiltag vil vi blandt 
andet se på potentiale, tidsperspektiv, barrierer, risici men også incitamenter og landmandens 
motivation til at benytte tiltaget.

menlignet med edderkopper og biller. Når 
arterne reagerer forskelligt, skyldes det, at 
de har forskellige krav til deres habitat, og 
at deres spredningsevne varierer. Der er 
desuden et vigtigt samspil mellem enkelte 
arters livsforløb og landskabsdynamikken 
og –strukturen.

Overordnet viser simuleringerne, at 
den måde, man driver landbrug på, kan 
begrænse både tætheder og udbredelse 
af faunaen. Den viser, at moderne økolo-
gisk drevet landbrug ikke i sig selv er en 
garanti for forbedringer af biodiversiteten, 
men i bedste fald blot giver små gevinster. 

Ekstensivering virker 
Vil man opnå større forbedringer for 

biodiversiteten, er det mest effektive at 
ekstensivere landbrugsdriften og samtidig 
forbedre habitaterne for flora og fauna på 
andre måder. Denne koblede forvaltning 
bør målrettes udvalgte arter eller artsgrup-
per, f.eks. fugle, pattedyr eller bestøvende 
insekter.

Modellen viser nemlig, at det ikke er 
muligt at tilgodese alle former for biodi-
versitet ved de samme tiltag. Endelig er 
det også utroligt vigtigt, uanset driftsfor-
men, at inddrage naturhensyn. Det vil 
sige, at der skal findes ekstensivt drevne 
arealer (græsmarker, overdrev eller enge) 
og arealer, der er direkte afsat til natur. 

Det ser ud til at være nødvendigt med 
en vis mængde ukrudt, hvis det skal lade 
sig gøre at etablere eller opretholdelse 
plante-insektfødekæder, og man kan kun 
sikre den nødvendige ukrudtsmængde 
i ekstensivt dyrkede økologiske marker. 
Derfor kan den nuværende tendens med 
effektivisering i det økologisk elandbrug 
måske blive en trussel for biodiversiteten 
på markerne. 

Resultaterne fra REFUGIA-projektet 
viser, at miljøeffekten af økologisk dyrk-
ning sammenlignet med konventionel i 
høj grad afhænger af, hvilke arter eller 
funktioner man betragter og på hvilken 
skala. Desuden er det tydeligt, at fremme 
af nogle arter kræver, at andre virkemid-
ler tages i brug. Dermed understreger 
projektet også, at det er vigtigt at opstille 
specifikke målsætninger, inden man vælger 
sine virkemidler. 

Økologisk landbrug såvel som konven-
tionel kan gavne biodiversiteten af små 
pattedyr og dermed øge biodiversiteten 
af rovdyr ved at fokusere på forvaltning 
af småbiotoper i for eksempel levende 
hegn. Plantediversiteten i habitater så som 
levende hegn, der støder op til økologisk 
dyrkede marker, er generelt højere end 
i tilsvarende habitater, der støder op til 
konventionelt dyrkede marker, og forskel-
len bliver større, når økologisk dyrkning 
opretholdes over længere tid. 

Men den måde, hvorpå økologisk 
landbrugsstøtte gives, motiverer ikke 
nødvendigvis landmanden til at holde 
sig til økologisk praksis i mange år. De 
økonomiske betragtninger og kortsigtede 
økonomiske gevinster kan være mere vig-
tige som incitament for landmanden end 
langsigtet miljømæssig bæredygtighed. 

 
REFUGIA-projektet blev gennemført i regi 
af ICROFS – Internationalt Center for 
Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevare-
systemer. 

n	Liselotte Wesley Andersen og Beate 
Strandberg er seniorforskere ved Aarhus 
Universitet 

Foto: Colourbox
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» BIODIVERSITETEN PÅ de økologiske brug 

bliver mindre i takt med, at driftsformen 

bliver mere intensiv.
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Af Eva Frydensberg Holm  
og Christina Adler Jensen 

Ifølge EU’s og FN’s 2020-mål skal 
tabet af biodiversitet standses inden 
2020. I Danmark har kommunerne 
siden kommunalreformen haft 

ansvar for at beskytte og pleje naturen – 
og for at planlægge i det åbne land. Alt 
sammen væsentlige faktorer for biodiver-
siteten.  

Med Naturplan Danmark slås det fast, 
at opgaven med at vende tilbagegangen 
i biodiversiteten i høj grad ligger hos 
kommunerne. 

 Men lige nu ligner det en umulig op-
gave. Godt nok har kommunerne masser 
af initiativer, der hjælper biodiversiteten, 
men kun 25 procent af de 98 danske 
kommuner har planer og strategier, der 
målretter arbejdet, viser en undersøgelse, 
DN har lavet.

Positivt overrasket
Strategierne mangler, fordi regeringen 

har forsømt at skabe rammerne for arbej-
det, fortæller Ann Berit Frostholm, der 
er naturpolititisk medarbejder i DN og 

 natur  Der er masser af gode naturinitiativer i de 
danske kommuner, men alt for få målrettede strategier. 
Med en ny undersøgelse i hånden opfordrer Danmarks 
Naturfredningsforening regeringen til at give penge til og 
sætte rammer for kommunernes naturarbejde.

Få kommuner har en plan 
for biodiversitet

TEMA: BIODIVERSITET

har været med til at lave undersøgelsen:
– Jeg synes, det er flot, at 24 kommu-

ner har en plan eller strategi for biodiver-
sitetsarbejdet, for der er ingen krav om 
det. Men det er ikke godt nok, siger hun 
og uddyber:

– Det bliver ualmindeligt svært at nå 
2020-målene, hvis ikke der skabes en 
mere vidensbaseret og målrettet indsats 
i kommunerne. Og det er regeringens 
ansvar. Når man vælger at lægge så stor 
og vigtig en opgave over til kommunerne, 
har man også pligt til at skabe rimelige 
vilkår for at kunne løse den og for at 
prioritere penge til arbejdet, siger hun.

Hun forklarer, at en biodiversitetsstra-
tegi sætter mål og retning for kommu-
nernes arbejde, og at man får mest natur 
for pengene ved at basere sin indsats på 
viden om, hvor naturen trænger mest. 

Miljøminister vil se samarbejde
Miljøminister Kirsten Brosbøl er enig 

i, at kommunernes indsats er afgørende 
for at vende tilbagegangen. Hun frem-
hæver særlig samarbejdet kommunerne 
imellem: 

– Kommunerne skal samarbejde om 
at skabe mere sammenhængende natur i 
Danmark gennem et Grønt Danmarks-
kort. Naturen findes netop på tværs af 
kommuneskel. Hvis vi skal skabe bedre 
forhold for vilde planter og dyr og stand-

se tilbagegangen af arter inden 2020, så 
kræver det samarbejde. 

Men hvordan vil du sikre en mere ens-
artet indsats og motivere kommunerne i 
arbejdet?

– Vi er i en tæt dialog med kommu-
nerne, og vi har indsamlet et omfattende 
datamateriale, som vi stiller til rådighed. 
Kommunerne får netop den grundige 
vejledning, som Danmarks Naturfred-
ningsforening efterspørger. Vi arrangerer 
også flere workshops, så kommunerne er 
godt rustet til opgaven, siger miljømini-
steren på baggrund af undersøgelsen.

Ann Berit Frostholm bifalder de ini-
tiativer, miljøministeren fremhæver, men 
fastslår, at bindende mål er afgørende for, 
at kommunerne trækker i samme retning.

– Uden klare og bindende mål for 
kommunernes arbejde, bliver det meget 
svært at  skabe en fælles retning og nå 
de 2020-mål for naturen, Danmark har 
forpligtet sig til.

Forskellige kommuner
DN’s undersøgelse viser, at kommu-

nernes arbejde med biodiversitet varierer 
og er afhængigt af flere faktorer. Eksem-
pelvis har de tre folkerigeste kommuner: 
København, Århus og Aalborg alle en 
biodiversitetsstrategi, mens de tre mind-
ste kommuner: Læsø, Fanø og Samsø 
ingen har. Undersøgelsen afslører også 
et dilemma: De naturrige kommuner 
er oftest lavt befolkede og har derfor 
også få medarbejdere på naturområdet 
og dermed færre ressourcer til at udføre 
opgaverne.

(Artiklen har også været bragt i Dan-
marks Naturfredningsforenings  avis Natur 
og Miljø)

n	Christian Adler Jensen er journalist og Eva 
Frydensberg er redaktør for Natur og Miljø
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24
Både strategi og 
handleplan for diver-
sitet er til stede

36
Ingen strategi eller 
handleplan for 
biodiversitet

38
Noget nedskrevet 
matertiale for 
fremme af biodiversi-
tet, f.eks. en strategi, 
er til stede

DE HAR EN STRATEGI FOR BIODIVERSITETEN DU KAN OGSÅ GØRE 
NOGET FOR 
BIODIVERSITETEN

OM UNDERSØGELSEN

Herning Kommune
Naturpolitikken blev vedtaget i 2008 og be-
skriver fire mål for biodiversitet: Skabe mere 
plads og bedre sammenhænge. Skabe bedre 
forhold for udpegede ansvarsarter. Lave et 
kort over biodiversiteten. Beskrive ansvarsar-
ters forhold og iværksætte målrettet indsats.

“Mariehønedderkoppen er en ansvarsart. Den 
er sjælden, men har en vis udbredelse her i 
kommunen,” fortæller Louise Berg Hansen, 
biolog Herning Kommune.

Furesø Kommune
Grøn Plan kom til verden i 2013 og har fokus 
på biodiversitet. 

“Grøn Plan er en løftestang for vores arbejde 
og har stor vægt både internt og eksternt. 
Det kan vi også se ved, at der afsættes midler 
til konkrete projekter. Og så har det været 
en god lejlighed til at få beskrevet vores 
fantastiske natur. Planen er også en slags 
nulpunktsmåling, så vi fremover kan vurdere 
naturens udvikling,” fortæller Mette Bjerrre, 
biolog i Furesø Kommune.

Med projekt Biodiversitet Nu kan alle 
hjælpe til. Med din smartphone kan du re-
gistrere arter og dele dem på biodiversitet.
nu. Forskere fra Københavns Universitet og 
Aarhus Universitet bruger registreringerne 
til at fortælle om ændringer i naturens 
tilstand. De har udvalgt 30 arter, du skal 
kigge efter.

DN har i december 2014 spurgt alle 
danske kommuner, om de har en politik, 
strategi eller handleplan for at vende 
tilbagegangen i biodiversiteten.
Se hele undersøgelsen dn.dk/biokort

Foto: Colourbox
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To tredjedele af naturen under 
stigende pres

Af Gustav Bech

Kortet er en del af et 
forskningsstudie, der 
også viser, at landbrug og 
byområder breder sig i 

beskyttede områder i bjergene. Det 
sker på trods af, at det er i et svært 
tilgængeligt terræn. Forsknings-
studiet er udarbejdet af Center for 
Makroøkologi, Evolution og Klima 
på Københavns Universitet.

– Vi har undersøgt, hvor på jorden 
man ser den største fremgang eller 
tilbagegang i menneskelig påvirkning 
af naturen gennem de seneste to årtier, 
fortæller Jonas Geldmann fra Dan-
marks Grundforskningsfonds Center 
for Makroøkologi, Evolution og Klima.

– Det har givet os et aktuelt billede 
af, hvor forandringerne er størst, og 
det hjælper os eksempelvis med at 
vurdere, om beskyttede naturområder 
kan modstå presset eller ej, siger han.

Netop inden for beskyttede 
områder viser det sig, at den største 
negative forandring lige nu sker på 
stejle og højtliggende områder. Det 
er især relevant eftersom største-
delen af verdens sjældne og truede 
arter findes i bjergregioner.

Civilisationen gør indhug
– Fra andre studier ved vi, at de 

største skader på naturen er sket i de 
lavtliggende, lettilgængelige områ-
der. At presset nu flytter til de mere 
utilgængelige områder, tolker vi som 
et tegn på, at naturlige ressourcer 
som træ og landareal er ved at være 
udpint i de lavereliggende egne eller 
også, at der ikke er nok til at forsyne 
en voksende befolkning, siger Jonas 

Af Gustav Bech

Verden over uddør dyrearter i 
et hidtil uset højt tempo, og 
ifølge den seneste rapport 
‘Living Planet 2014’, der 

anvender en ny analysemetode, er bestan-
dene af dyr halveret i de seneste 40 år. 

Rapporten, der udgives af Zoological 
Society i samarbejde med WWF Ver-
densnaturfonden, anvender en ny ana-
lysemetode, der resulterer i mere alar-
merende resultater end i en tilsvarende 
rapport, der udkom i 2012.

Bestandene af pattedyr, fugle, krybdyr, 
padder og fisk er gået tilbage med gen-
nemsnitligt 52 procent, og endnu værre 
ser det ud for forskvandsdyrene, som har 
haft en tilbagegang på 76 procent.

Halveret på to generationer
– På mindre end to generationer har vi 

halveret bestanden af vilde dyr. Det må 
give stof til eftertanke til enhver forbru-
ger, politiker og virksomhedsleder på klo-
den, siger Gitte Seeberg, generalsekretær 
i WWF Verdensnaturfonden.

Vi fælder skovene hurtigere, end nye 
kan vokse op, fanger flere fisk end ha-

 dyr  Verden over uddør dyrearter i et hidtil uset højt tempo. 
I løbet af de seneste fire årtier er bestanden af vilde dyr 
halveret. 

vene kan producere, pumper mere vand 
op fra floder og grundvandsmagasiner 
end regnskyl kan genopbygge og levere. 
Hertil kommer, at vi udleder mere kul-
stof end oceanerne og verdens skove kan 
absorbere, opsummerer rapporten.

Kun ti procent løver tilbage i Ghana
I Ghana er løvebestanden i et reservat 

gået tilbage med 90 procent på 40 år, 
viser, rapporten, der  opremser en række 
områder, der er alvorligt ramte.

I Vestafrika har skovfældning ind-
skrænket skovelefanters habitat til blot 
seks-syv procent af deres historiske 
område.

Globalt har tabet af levesteder og jagt 
reduceret bestandene af tigre fra 100.000 
for et århundrede siden til blot 3.000 i 
dag.

‘Living Planet’ undersøger mere end 
10.000 bestande af højere dyr fra 1970 
til 2010, og rapporten afslører en fortsat 
tilbagegang i disse bestande.

Tigeren er i dag et af de mest truede 
dyr i verden. Og der er kun 3.200 tilbage 
i den vilde natur. Det skyldes især kryb-
skytteri og reducering af leveområder.

Verdens bestand af dyr 
halveret på 40 år

» TIGEREN ER i dag et af de mest truede dyr i verden.
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» KORTET VISER forandringer i menneskelig påvirkning af landområder fra 1990 til 2010. Røde 

områder er under stigende indflydelse af menneskelig påvirkning, mens grønne områder ople-

ver en tilbagegang i menneskelig påvirkning. 

To tredjedele af naturen under 
stigende pres  menneskelig påvirkning  64 procent af landjordens 

overflade er kommet under stigende pres fra 
mennesker over de sidste to årtier. Det afslører 
nyt verdenskort.

Geldmann om studiet, der er udgivet i 
tidsskriftet Conservation Biology.

Forskernes analyse af menneskelig 
påvirkning bygger på forandringer i be-
folkningstal, landbrugsareal og nattebe-
lysning, som er et udtryk for menneskelig 
beboelse.

Den samlede værdi for dette har 
forfatterne navngivet Temporal human 
pressure index (THPI). I alt har 64 
procent af landjordens overflade oplevet 
en intensiveret menneskelig påvirkning 
over de seneste to årtier. At der også er 
områder, som har oplevet en nedgang i 

menneskelig påvirkning, skyldes primært 
de steder, hvor folk forlader landområder 
for at flytte ind til byerne.

Trusler fra klimaforandringer, skov- og 
minedrift samt krybskytteri er ikke med-
taget i analysen, fordi der ikke findes glo-
bale data for disse faktorer, som er anven-
delige i denne sammenhæng. Forfatterne 
understreger derfor, at den menneskelige 
påvirkning kan være øget væsentlig mere 
end antaget i nogle områder.

Også positive tegn
Selvom studiet viser, at beskyttede 

naturområder er under pres, er der også 
positive tendenser at spore. Professor 
Neil Burgess fra Center for Makroøko-
logi, Evolution og Klima er med i FN’s 
miljøprogram UNEP og seniorforfatter 
på artiklen.

– Vi ser, at beskyttede områder i lande 
med mindre korruption, bedre uddan-
nelsesforhold og en større forståelse 
for naturens værdi klarer sig bedre. Det 
virker måske oplagt, men det er faktisk 
aldrig blevet vist før, at denne sammen-
hæng er så klar. Det betyder også, at vi 
ser trykket lette i de mere velhavende 
lande, forklarer han.
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Af Ib Salomon

En citronsommerfugl er let at 
kende – også for mennesker 
uden særlig viden om insekter. 
Desuden er den en god indi-

kator. Findes den, fortæller den samtidig 
noget om den generelle naturtilstand i et 
område.

Derfor indgår citronsommerfuglen 
som en af de ca. 30 arter i projekt Bio-
diversitet Nu, en form for ”skattejagt”, 
som Danmarks Naturfredningsforening 

har sat i gang i samarbejde med forskere 
fra Aarhus Universitet og Københavns 
Universitet. Håbet er at indsamle masser 
af informationer om de udvalgte arter af 
insekter, fugle, krybdyr, padder, pattedyr, 
blomster og svampe. Lykkes det, kan det 
føre til en troværdigt ”temperaturmåling” 
af biodiversiteten i Danmark helt ned på 
kommuneplan.

Citizen science
Projektleder Nora Skjernaa Hansen 

fra Danmarks Naturfredningsforening 
erkender, at det er noget af en udfor-
dring, for skal der skaffes data nok, skal 
40.000 mennesker motiveres og involve-
res i undersøgelsen, der er det hidtil mest 
omfattende forsøg på ”citizen science” i 

Danmark, altså en videnskabelig under-
søgelse baseret på observationer foretaget 
af almindelige mennesker.

– Vi havde et pilotprojekt i gang sidste 
år, hvor vi samlede ca. 5000 observatio-
ner, og vores erfaring er, at hver deltager 
typisk bidrager med fire observationer. 
Vi kan også se, at folk generelt foretager 
observationerne, når de alligevel er ude i 
naturen – folk går med andre ord ikke ud 
for at lede på grund af projektet, fortæller 
Nora Skjernaa Hansen.

– I år og de kommende år frem til 
2020 skal vi helst op i en helt anden skala, 
så vi skal have fat i rigtig mange naturin-
teresserede danskere. Nogle er i forvejen 
forholdsvis vidende og interesserede i 
naturen, men vi skal bredere ud, og for at 

Borgerne skal kortlægge 
biodiversitet

 citizen science   Danmarks Naturfredningsforening håber at engagere 40.000 mennesker i 
at foretage observationer i naturen. Projektet kaldes Biodiversitet Nu og er det hidtil mest 
ambitiøse forsøg på at udføre citizen science i Danmark.

» CITRONSOMMERFUGLEN ER  på listen over de arter, Danmarks Naturfredningsforening ønsker, at borgerne skal overvåge.
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rekruttere bredt og gøre det attraktivt at 
deltage bliver der bl.a. forskellige kon-
kurrencer via de sociale medier.

 
Listen er justeret undervejs

Registrerer en deltager en af de ca. 30 
arter, kan observationen indberettes via 
en app på mobiltelefonen eller via hjem-
mesiden biodiversitet.nu fra midten af 
april 2015. Adgangen til mobiltelefoner 
og computere har alt andet lige gjort 
det langt lettere at involvere borgerne, 
men til gengæld har det været noget af 
en udfordring at nå frem til de 30 arter, 
borgerne skal ”fange” med deres mobilte-
lefon. Dels var forskerne ikke altid enige 
om valget af arter, dels er det vigtigt, at 
arterne ikke er alt for sjældne, at de er 
nemme at kende og ikke kan forveksles. 
Desuden skal de fungere som indikato-
rer – de skal kort sagt fortælle noget om 
tilstanden i det område, hvor de findes 
og dermed give mulighed for at vurdere 
naturkvaliteten.

– Vi har derfor haft en løbende dis-
kussion om de rette arter og har da også 
ændret noget i listen undervejs. For 
eksempel viste det sig, at 6-plettet køl-
lesværmer var for svær at identificere, så 
nu er det ændret til hele gruppen af køl-
lesværmere, som alle sammen fungerer 
som indikatorer, forklarer Nora Skjernaa 
Hansen. Ud over de 30 arter kan delta-

ARTER
Disse arter skal borgerne holde øje med:

n	 Spætter

n	 Strandskade

n	 Tårnfalk

n	 Vibe

n	 Blåfugle

n	 Citronsommerfugl

n	 Guldsmede

n	 Køllesværmere

n	 Vandnymfer

n	 Brune frøer

n	 Firben

n	 Hugorm

n	 Salamander

n	 Snog

n	 Egern

n	 Flagermus

n	 Hare

n	 Pindsvin

n	 Rensdyrlaver

n	 Tørvemosser

n	 Eng-kabbeleje

n	 Gøgeurter

n	 Gul anemone

n	 Liden klokke

n	 Tjærenellike

n	 Tormentil

n	 Alm./bleg kantarel

n	 Flerårige poresvampe

n	 Rød fluesvanp

n	 Vokshatte

» NORA SKJERNAA HANSEN:  Skal der 

skaffes data nok, skal 40.000 mennesker 

motiveres og involveres i undersøgelsen, 

der er det hidtil mest omfattende forsøg på 

citizen science i Danmark.

CITIZEN SCIENCE: STYRKER OG SVAGHEDER
Citizen science er et ret nyt begreb. Det kendes også som ”crowd science” og kendetegnes ved, 
at indsamlingen af data helt eller delvis klares af amatører i form af almindelige borgere, som 
gerne vil bidrage til en videnskabelig undersøgelse. Professionelle forskere sætter rammerne og 
bearbejder de indsamlede oplysninger.

Ved at involvere borgerne kan forskerne gennemføre projekter, som ellers var alt for omfattende 
eller dyre. De mange indsamlede data betyder også, at usikkerheden bliver mindre. Til gengæld 
er der risiko for bias, altså en skævhed, hvis instruktionen til borgerne ikke er klar nok, ligesom 
det kan være svært at sikre ensartethed i de indsamlede data. Citizen science er generelt bedst 
egnet til problemstillinger, der ikke er alt for komplekse.

I udlandet er der med held gennemført omfattende undersøgelser med hjælp fra almindelige 
borgere. I det amerikanske ”Great Sunflower Project” er der for eksempel samlet oplysninger 
om de insekter, der bestøver planter og i projektet BugGuide er der indsamlet over 800.000 
billeder af insekter i USA og Canada.

gerne i projektet også registrere leveste-
der i form af gamle træer, dødt ved, store 
sten med mere.

Risiko for en vis støj
Når ikke-professionelle indsamler 

data, vil der altid være en vis risiko for 
fejlregistreringer – eller støj, som Nora 
Skjernaa Hansen kalder det.

– Men så længe støjen går i alle mulige 
retninger, så betyder den ikke noget for 
resultatet, når vi kommer op i store da-
tamængder. Vi håber at kunne sige noget 
om naturkvaliteten på kommuneniveau, 
men ikke nede på ejendomsniveau, og 
derfor betyder støjen ikke så meget.

Danmarks Naturfredningsforening har 
tidligere involveret medlemmer og andre 
interesserede i undersøgelser af bl.a. ud-
bredelsen af odder og optælling af trafik-
dræbte dyr, men det har været projekter 

i en hel anden skala end ”Biodiversitet 
Nu”. Projektet løber frem til 2020, hvor 
de nationale og internationale mål om 
bedre biodiversitet skal være nået. Det er 
støttet af en millionbevilling fra Aage V. 
Jensens Naturfond.

Læs meget mere om projektet på www.
biodiversitet.nu

n	Ib Salomon er journalist og med i 
redaktionen for Global Økologi.
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Af Gustav Bech

Vi er godt på vej til at presse 
jordkloden helt ud af balance. 
Det gælder vores påvirkning 
af klimaet, arealanvendelse, 

økosystemerness intakthed og fosfor- og 
kvælstofbalancen.

Sidstnævnte får særlig betydning for 
Danmark, påpeger Katherine Richardson 
fra Center for Makroøkologi, Evolution 
og Klima på Københavns Universitet. 
Hun er medforfatter til en ny rapport, 
som opridser de skræmmende perspek-
tiver med udgangspunkt i Jordklodens 
sikkerhedszoner – internationalt kendt 
som ’Planetary Boundaries’.

Et internationalt team af 18 forskere 
har opdateret de videnskabelige sikker-
hedszoner for, hvor meget mennesker 
maksimalt bør påvirke de naturlige 
processer på land, i vand og i atmosfæren, 
som understøtter vores samfund.

Konceptet blev første gang beskrevet i 
2009 og er kendt internationalt som ’Pla-

netary Boundaries’. Overskrides sikker-
hedszonerne, medfører det en øget risiko 
for, at miljøet ændrer sig så væsentligt, at 
det får uoprettelige og ugunstige konse-
kvenser for mennesker og samfund.

– Sikkerhedszonerne dikterer ikke, 
hvordan vores samfund skal udvikle sig, 
men de er en tidlig advarsel til politikerne 
om, hvor vores aktiviteter er i farezonen 
for at udløse en tilstand, der gør det 
sværere at fortsætte med at udvikle vores 
samfund, herunder reducere fattigdom og 
ulighed, siger Katherine Richardson.

I fire ud af ni tilfælde er sikkerhedszo-
nerne overskredet, fortæller studiet, som 
er offentliggjort i det naturvidenskabelige 
tidsskrift Science.

Det gælder blandt andet for nedbry-
delse af økosystemer og klimaforandrin-
ger, hvor grænsen for atmosfærisk CO2 
er sat til 350 ppm. I dag er atmosfærens 
indhold af CO2 399 ppm (december 
2014) og stiger med ca. 3 ppm hvert år.

12.000 års stabilitet er på spil
Netop tilstanden af økosystemer og 

klimaforandringer er de to principielle 
faktorer, som i sig selv kan ændre jordens 
tilstand dramatisk.

– Jorden har set store miljømæssige 
ændringer i sin tid, men det har det mo-
derne menneskelige samfund ikke. I de 
sidste 12.000 år, hvor vores samfund for 
alvor har udviklet sig, har jordens miljø 
været meget stabilt. Sikkerhedszonerne 
handler om at bevare den tilstand, hvor 

vi ved, at vi trives, forklarer Katherine 
Richardson

Andre faktorer, som forsuring af ver-
denshavene eller ændringer i kvælstof- og 
fosforbalancen påvirker enten klimaet 
eller økosystemer og derved indirekte 
også jordens tilstand. De kan dog også 
føre til forværrede tilstande for menne-
skelig trivsel, som for eksempel  forringet 
adgang til ferskvand og fødevarer.

Kvælstof på den globale dagsorden
Ifølge analysen er den menneskelige 

påvirkning af kvælstofkredsløbet også at 
finde i den røde risikozone. Studiet un-
derstreger derved, at klimaforandringer 
ikke er den eneste globale miljøudfor-
dring og fremhæver behovet for en global 
forvaltning af udfordringerne.

Et detaljeret verdenskort fra studiet 
viser, at det blandt andet er i lande som 
Danmark, at sikkerhedszonen for kvæl-
stofforbruget er overskredet.

» FORSKNINGEN GØR os klogere på, hvor 

meget gæld og kapital vi har i banken, når 

det gælder jordens ressourcer, siger  

Katherine Richardson.

 plantary boundaries   Vi er godt på vej til at presse Jordkloden 
så meget ud af balance, at det truer 12.000 års stabilitet, 
advarer forskere. Menneskets påvirkning af jorden overskrider 
fire ud af ni definerede sikkerhedszoner, siger Katherine 
Richardson fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på 
Københavns Universitet.

Mennesket presser Jorden ud af balance

DE NI GLOBALE 
FAKTORER

n	  Klimaforandringer

n	 Ændringer i økosystemers intakthed 
(tab af biodiversitet og udryddelse af 
arter)

n	  Tab af stratosfærisk ozon

n	 Forsuring af verdenshavene

n	 Biogeokemiske kredsløb (fosfor- og 
kvælstofkredsløbet)

n	 Ændringer i arealanvendelse (fx skov-
fældning)

n	 Ferskvandsforbrug

n	 Atmosfærisk partikelforurening (mikro-
skopiske partikler i atmosfæren som 
påvirker klimaet og levende organis-
mer)

n	 Indføring af nye materialer (e.g. kemisk 
forurening, nanopartikler, forskellige 
former for stråling, genmodificerede 
organismer, mm)

Kilde: Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på 
Københavns Universitet
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Mennesket presser Jorden ud af balance

– Indtil nu har 
vi alle tænkt på udslip 
af kvælstof fra vores biler, 
industri og landbrug til naturen 
som et lokalt miljøproblem, men vores 
forskning understreger, at de mange 
lokale problemer tilsammen har konse-
kvenser for jordens miljø som helhed, 
siger Katherine Richardson.

Hun vurderer, at begrænsning af 
menneskets udslip af kvælstof i fremtiden 
vil få en afgørende rolle på den globale 
dagsorden, ligesom det globale samfund 
i dag arbejder for at begrænse menneske-
nes udslip af kulstof (CO2) til miljøet.

– Danmark står stærkt i forhold til en 
sådan dagsorden, idet vi er et af de lande 
i verden, der er mest effektive til at ud-
nytte kvælstof, men vi udleder stadig me-
get til naturen, og vores høje udledning 
vil komme under stigende internationalt 

pres. Her har vi mulighed for at være 
proaktive ved fortsat at øge vores effek-
tivitet og derved reducere udledningen, 
siger Katherine Richardson, der også er 
leder af Sustainability Science Center på 
Københavns Universitet.

Jordens ressourcer er  
vores kapital i banken

I takt med at menneskelige aktivite-
ter krydser flere sikkerhedszoner, håber 
forskerne, at synliggørelsen af deres 
resultater kan skubbe til de internationale 
forhandlinger forude. I september 2015 

bliver FNs mål for 
bæredygtighed lanceret 

(Sustainable Development 
Goals), og i december mødes ver-

dens nationer i Paris til internationale 
klimaforhandlinger.

Studiet, der er udført i samarbejde 
med blandt andet Stockholm Resilience 
Center og Australian National Univer-
sity, bliver desuden præsenteret på World 
Economic Forum i Davos, som finder 
sted den 21.-25. januar.

– Forskningen gør os klogere på, hvor 
meget gæld og kapital vi har i banken, 
når det gælder jordens ressourcer. Vi kan 
synliggøre, hvor vores aktiviteter øger 
risikoen for at gå bankerot, men det er 
op til samfundet at bestemme, hvordan 
vores begrænsede ressourcer så skal for-
valtes, siger Katherine Richardson.
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Af Gustav Bech

Selv om Folketinget i 2007 vedtog 
at arbejde for en afvikling af EU´s 
forkætrede landbrugsstøtte, der 
i 2013 kostede de europæiske 

skatteydere 1.130 milliarder kroner, må 
vi nok indstille os på at punge ud mange 
år endnu. Den seneste landbrugsreform 
faldt endelig på plads i december 2013 og 
skal først revideres i 2020. Indtil da skal 
man ikke sætte næsen op efter de store 
grundlæggende forandringer.

– Det er super vigtigt, at vi får drejet 
EU´s landbrugspolitik i en mere grøn og 
klimavenlig retning, men jeg må blankt 
erkende, at vi på væsentlige områder er 
bundet af reformen, som gælder i syv år. 
Det er lidt ærgerligt at skulle sige, men 
de store reformer kommer ikke til at ske 
inden for en overskuelig årrække, lyder 
det fra Christel Schaldemose, medlem af 
EU-Parlamentet for Socialdemokraterne.

– Vi kæmpede en brav kamp under 
forhandlingerne om landbrugsreformen – 
os, der er tilhænger af at et mere grønt og 
mere økologisk europæisk landbrug, men 
det lykkedes ikke at skaffe det nødven-
dige flertal i EU-Parlamentet. Det er jeg 
frustreret over, for det blokerer reelt på 

de store grundlæggende forandringer på 
landbrugsområdet i de kommende fem år, 
siger hun.

Bedre vilkår for økologisk landbrug
I stedet vil Schaldemose nu satse på de 

mindre tiltag. Det gælder for eksempel 
vilkårene for den økologiske fødevarepro-
duktion. Her er Kommissionen kommet 
med et udspil til revision af økologi-for-
ordningen, som udstikker rammerne for 
den økologiske landbrugssektor.

– Jeg havde håbet, at vi om ikke andet 
kunne forbedre vilkårene for de økologi-
ske landmænd i Europa og dermed gøre 
det mere attraktivt at omstille sit landbrug. 
Men det forslag, der er kommet fra EU-
Kommissionen, gør det ikke nemmere, 
men tværtimod sværere at være økolog.

Ifølge Schaldemose er hverken de 
økologiske landmænd eller deres konven-
tionelle kolleger ‘særligt begejstret’ for 
Kommissionens udspil.

– Nu får vi se, om de overhovedet 
kommer igennem med forslaget. Det 
tvivler jeg på. Med mindre vi meget hur-
tigt bliver enige, vil forslaget formentlig 
blive taget af bordet igen, og det er sik-
kert meget godt, siger hun.

Schaldemose forestiller sig, at EU 
i lighed med den danske regering kan 
trække landbrugspolitikken i en mere 
grøn retning ved at få flere til at omlægge 
til økologisk drift og samtidig skabe 
større efterspørgsel ved at give tilskud til 
oplysning og afsætningsfremme. Blandt 
andet skal flere offentlige storkøkkener 
omstille til økologi, hvilket kan være med 
til at booste efterspørgslen.

Vi skal have mere natur og 
klima for landbrugsstøtten
 eu’s landbrugspolitik   Landbrugsstøtten sluger mere end en tredjedel af EU’s samlede budget, 
og alene i Danmark kan landmændene årligt indkassere over seks milliarder kroner i direkte 
støtte. Men vi får for alt lidt for pengene, mener Christel Schaldemose, der sidder i EU-
Parlamentet for Socialdemokraterne. Landbruget må påtage sig et større ansvar for natur og 
miljø. I fremtiden skal produktionen være mere økologisk og klimavenlig, siger hun.

LANDBRUG

EU’S LANDBRUGSPOLITIK

n	 EU’s budget var i 2013 på 151 milliarder euro eller 1.130 milliarder kroner. Det er knap det 
dobbelte af det danske statsbudget.

n	 Landbrugsstøtten udgjorde i mange år cirka halvdelen af EU’s budget. I dag er der tale om 
cirka 36 procent af budgettet.

n	 I Danmark reduceres støtten  fra 2014 til 2020 med ca. 9 %, og støtten vil i 2020 være ca. 
6,6 mia. kr.

n	 Reformen har gjort det muligt for de enkelte lande at overføre midler fra den direkte støtte 
til landdistriktspolitikken og omvendt.

n	 Den direkte støtte går til den enkelte landmand, mens landdistriktspolitikken går til fx de 
landmænd, der eksempelvis investerer i grøn omstilling eller laver særlige tiltag til forbed-
ring af miljø og økologi.  

n	 En del af den direkte støtte til landmændene udbetales fremover på betingelse af, at land-
mændene gennemfører en række miljøtiltag for at beskytte permanente græsarealer, dyrke 
forskellige afgrøder og udlægge en vis andel af arealet som særlige miljøfokusområder. 

Kilder: EU og Fødevareministeriet
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I Danmark er målet at fordoble det 
økologiske areal frem mod 2020. Men 
hvis det skal lykkes, skal efterspørgslen 
stige i samme takt, ellers vil landmæn-
dene ikke kunne afsætte deres produkter 
og få økonomien til at hænge sammen.

Natur- og miljøpolitisk virkemiddel
Økologien er et godt eksempel på, 

hvordan politikerne bevidst kan anvende 
tilskudsordninger som et natur- og mil-
jøpolitisk virkemiddel. Derfor er en total 
afvikling af landbrugsstøtten heller ikke 
nødvendigvis et stærkt ønske hos Christel 
Schaldemose. Derimod ser hun gerne en 
reduktion og omlægning af støtteordnin-
gerne, så de kan være med til at skubbe 
på en grøn omstilling af den europæiske 
landbrugsproduktion.

– Det giver god mening at bevare 
nogle støtteordninger, hvis vi får noget 
for pengene. Man skal – lidt firkantet 

sagt – ikke have støtte bare for at være 
landmand. Hvis man derimod gør noget 
særligt for at bevare og beskytte naturen, 
gør noget særligt for at fremme en kli-
mavenlig produktion, så synes jeg, det er 
OK, at vi belønner de landmænd, der går 
forrest, mener Christel Schaldemose.

Landbrugsstøtten, som i dag tegner sig 
for mere end en tredjedel af EU´s sam-
lede budget, skal dog under alle omstæn-
digheder reduceres.

– Det nuværende niveau er for højt og 
har ikke den fornødne effekt. I forvejen 
betaler vi rigtigt meget i landbrugsstøtte, 
og jeg mener ikke, at landbruget skal 
have endnu flere penge for at beskytte 
miljø, klima og natur, siger Christel 
Schaldemose.

Det skæve verdensmarked
Verdensmarkedet for fødevarer er 

stærkt påvirket af landbrugsstøtten i de 

Foto: Colourbox

LANDBRUG

enkelte lande og verdensdele. Ikke kun 
Europas landmænd får tilskud. Også de 
amerikanske farmere og de fleste andre 
nyder godt af klækkelige tilskud fra skat-
teyderne.

Støtteordningerne er imidlertid med 
til at skævvride markedet. For eksempel 
kan man købe en pakke smør fra New 
Zealand billigere i Danmark end en 
pakke smør fremstillet af dansk mælk.

– Det er helt absurd, mener Christel 
Schaldemose. Derfor bør vi på globalt 
plan være med til at fremme en produk-
tion af fødevarer, som motiverer forbru-
gerne til at i højere grad at købe lokalt. 
Kun fordi klimabelastningen ved at sende 
smør og flæsk fra den ene verdensdel til 
den anden ikke indgår i prisen, kan det 
betale sig at sælge smør fra New Zealand 
til danske forbrugere.

n	Gustav Bech er redaktør for Global Økologi.

» MAN SKAL ikke have støtte bare for at være landmand. Hvis man derimod gør noget særligt for at bevare og beskytte naturen, gør noget særligt for 

at fremme en klimavenlig produktion, så synes jeg, det er OK, at vi belønner de landmænd, der går forrest, mener Christel Schaldemose.
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Af Gustav Bech

Det er muligt at omstille en 
stor del af dansk landbrug, 
så den fremtidige landbrugs-
produktion bliver mere grøn 

og økologisk til fordel for klima, natur og 
miljø uden at det vil belaste beskæftigelse 
og indtjening i foruroligende grad. 

Det fremgik af en konference om 
fremtidens landbrug på Christiansborg, 
som Det Økologiske Råd havde inviteret 
til 6. februar.

Her blev resultaterne af et to-årigt 
forskningsprojekt fremlagt. Projektet 
er gennemført i et samarbejde mellem 
forskere og eksperter fra Det Økologiske 
Råd, Københavns Universitet og Aarhus 
Universitet for at skabe debat og sætte nye 
pejlemærker for landbruget i Danmark i 
de kommende årtier frem mod 2050.

Muligt at udnytte synergier
– Projektet viser, at der er flere veje til 

bæredygtighed. Scenarierne er udtryk for 
meget forskellige udviklingsveje, og der 
er uden tvivl brug for at kombinere dem. 
Samtidig er det muligt at udnytte syner-
gier, hvor de samme virkemidler gavner 
for eksempel både klima, vandmiljø og 
jordens frugtbarhed, siger Christian Ege, 

sekretariatsleder i Det Økologiske Råd.
Projektet viser også, at det er økono-

misk overkommeligt at realisere en grøn 
omstilling, og at det faktisk kan ske inden 
for rammerne af EU´s nuværende land-
brugsstøtte. Også selv om den reduceres 
som planlagt.

– Det kan gøres ved at omdirigere ca. 
en milliarder kroner mere af EU´s nuvæ-
rende landbrugsstøtte fra direkte hektar-
støtte til miljøstøtte. Det ville svare til, 
at knap en tredjedel af landbrugsstøtten i 
2013 blev anvendt målrettet i forhold til 
landdistrikterne og fremme af bæredyg-
tighed. Også selv om støtten reduceres 
som planlagt, er det realistisk, pointerer 
Christian Ege.
 
Økonomisk realistisk

På konferencen blev de mange delta-
gere præsenteret for scenarier og kon-
krete forslag til, hvordan landbruget kan 
udvikle sig med større hensyntagen til 
natur, miljø og klima og samtidig fasthol-
de en høj produktivitet og indtjening.

Alex Dubgaard, der er lektor ved Sek-
tion for Miljø og Naturressourcer, Kø-
benhavns Universitet, har regnet på tal-
lene og kunne på konferencen konstatere, 
at de samfundsmæssige tab vil beløbe sig 
til højest 1,2 milliarder kroner, hvis man 
gennemfører et af de fire scenarier. 

– Til gengæld vil vi få offentlige goder 
i form af mere natur og biodiversitet, et 
renere miljø og bedre rekreative udfol-

delsesmuligheder. Vi har ikke forsøgt 
at værdisætte disse offentlige gode og 
ydelser, men der er rimeligt gode chancer 
for, at de samfundsmæssige eller offent-
lige goder, der skabes, pænt kan overstige 
disse beløb, sagde Alex Dubgaard.

Et par af scenarierne vil som udgangs-
punkt betyde færre jobs i landbruget og 
følgeindustrien.

– En række af de scenarier, vi har 
gennemført, indebærer yderligere en 
afvandring af arbejdskraft, fordi der bliver 
taget landbrugsjord ud, og vi regner med, 
at der følger en vis husdyrproduktion 
med. 

– På kort sigt vil det utvivlsomt kunne 
øge arbejdsløsheden. Men hvis ændrin-
gerne sker relativt langsomt og velplan-
lagte, så producenter og økonomiske 
aktører kan nå at tilpasse sig, er der ikke 
nogen som helst grund til at tro, at den 
frigjorte ressource i form af arbejdskraft 
og kapital ikke vil finde beskæftigelse 
andre steder, lød vurderingen fra Alex 
Dubgaard.

– Det vil næppe være nogen katastrofe 
for samfundet, fastslog den erfarne land-
brugsøkonom.

Han kunne henvise til de sidste 50 års 
udvikling, hvor arbejdsproduktiviteten 
i landbruget er steget med over fem 
procent årligt samtidig med, at en stor 
del af arbejdsstyrken er forsvundet ud af 
erhvervet, mens beskæftigelsen i samfun-
det som helhed er steget.

Læs mere om scenarierne i forrige nummer 
af Global Økologi med tema-artikler om 
fremtidens landbrug.

 omstilling  Omstilling af landbruget kan gennemføres for lidt 
over én milliard kroner. Til gengæld får vi offentlige goder 
i form af mere natur, et renere miljø og bedre rekreative 
muligheder.

Grønt landbrug for en milliard

» DER VAR fuldt hus til 

konferencen om frem-

tidens landbrug. Her et 

udsnit af deltagerne. 

Foto: Gustav Bech
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NY BOG

Tanker om mad

Af Peder Agger

Denne bog er skrevet til dig, 
der gerne vil spise anstæn-
digt. Men det er svært i en 
verden, der er blevet én stor 

butik, hvor det meste foregår i bagloka-
let. Tænk dig om. Kroppen er det dyre-
bareste du ejer, så det er både for dig og 
verden vigtigt, hvad du kommer i den. 

”Håbet er… at du får lettere ved at 
træffe de valg, som gavner kloden, dy-
rene, dine medmennesker og ikke mindst 
dig. Hverken staten, myndighederne, 
landbruget, den kemiske industri, medi-
cinalindustrien, fødevarevirksomhederne 
eller dagligvarehandlen varetager din 
krops interesser – kun du kan gøre det.”

Hvem vil ikke lytte til et så sympatisk 
udsagn. Det står at læse i Lone Vitus’ 
nye bog ”Mad vs. Fødevarer”. Bogen skal 
hermed straks anbefales. Den er skrevet 
af en fagperson, der fra egen erfaring og 
uddannelse ved en masse om emnet. Og 
den er skrevet af et menneske, der gør sig 
mange overvejelser over maden, krop-
pen, naturen, og samfundet. Læseren får 
her en mulighed for at reflektere over sin 
egen dannelse som anstændig forbruger.

Debatterende genre
For et år siden udgav Lone Vitus 

”Under landet – en feel-bad roman”. Det 
var en underholdende bidsk beskrivelse 
af en svineproducent og hans perverse liv 
og tankegang. Nu er hun ude med riven 
igen, men har forladt skønlitteraturen og 
er ovre i den formidlende debatterende 
genre. Bogen er blandt andet ledsaget af 
et 14 siders referenceapparat.

Desværre er det så usystematisk opstil-
let, at det sine steder kan være svært at 
skelne mellem facts, fordomme og fan-

tasier. Men især når det gælder gennem-
gangen af fødevarer fra kvæg og svin, ved 
Lone Vitus, hvad hun taler om. Og hun 
har gjort sig mange både dybsindige og 
mindre dybsindige tanker. Sådan som det 
nødvendigvis må være for enhver, der har 
mod til at forsøge at begribe den store 
sammenhæng.

Ifølge bogen defineres mad som 
resultatet af anstændige råvarer. Medens 
fødevarer er produkter, der er blevet til 
på basis af menneskeskabt kemi, giver 
længerevarende skader på omgivelserne 
og unødig lidelse og spredning af uved-
kommende og uvelkomne stoffer. Kloden 
er blevet én stor butik, hvor vi kun sjæl-
dent kan se, hvad der foregår i baglokalet. 
Der er blevet for langt fra jord til bord. 
Medierne kan fra tid til anden tage de 
lettest anskuelige problemer op, men den 
store sammenhæng og de underliggende 
årsager kommer sjældent frem.

Det uigennemsigtige fødevaresystem
Fødevaresystemet er blevet uigen-

nemsigtigt, højt raffineret og dårligt 
deklareret, siger hun. Intensiv avl, brug af 
kemikalier, pesticider, medicin, stordrift 
og specialisering med enorme monokul-

turer præger hele fødevareproduktionen. 
Svineproduktionen, som Lone Vitus 
fortsat har et godt øje til, kan nævnes som 
eksempel. Den producerer svinekød, ”som 
er et smagsløst væskedrivende produkt af 
indespærring – unødvendig lidelse skåret i 
småstykker, lagt på en form for trusseind-
læg, og forseglet i en kunstig atmosfære.” 

Ikke helt så slemt, og dog, står det 
til med malkekvæget. Arla er ikke, som 
det med sædvanlig løgnagtighed påstås i 
reklamer ”tættere på naturen”. Idag, hvor 
hovedparten af malkekørerne holdes på 
stald hele året, er Arla åbenbart snarere 
blevet ”trættere af naturen”.

”Politisk peger alt i fremtiden på 
industriel produktion af husdyr og afgrø-
der under stort forbrug af kunstgødning, 
sprøjtegifte, medicin og importeret 
GMO-foder.” Med tanke på, hvordan det 
i disse år er gået med tobakken, har Lone 
Vitus følgende afsluttende refleksion: 
”Før eller siden bliver en sag så dårlig, at 
man må skifte side, for ikke at blive slået 
i hartkorn med taberen.” ”Små skift i den 
gode retning er langt bedre end uopnåeli-
ge forventninger”. – Du har her chancen. 

n	Peder Agger er med i redaktionen for Global 
Økologi

 anmeldelse  Lone Vitus gør sig mange overvejelser over 
maden, kroppen, naturen og samfundet. I hendes nye bog får 
læseren en mulighed for at reflektere over sin egen dannelse 
som anstændig forbruger.

n	Lone Vitus: Mad vs. Fødevarer. Det Flydende 
Forlag. 

» LONE VITUS

Foto: Gustav Bech
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» VINDUESPRODUCENTERNE HAR stort set alle udviklet deres vinduer, så man er klar til det 

nye krav på mindst 11 grader på den indvendige side.

DØR kræver temperaturkrav til 
vinduer for at modvirke kondens

 Udkast til Bygningsreglement 2015 
indeholder ikke minimumskrav til tem-
peratur på den indvendige side af vin-
duer. Der er krav om mindst 9,3 grader 
i Bygningsreglement 2010, og der var 
varslet skrappere krav i BR15. Men 
Klima-, energi- og bygningsministeren 
har undladt dette på trods af, at vindues-
producenterne, bortset fra én, har udvik-
let deres vinduer, så man er klar til et nyt 
krav på 11 grader.

Herved risikerer forbrugerne at få 
dårligere vinduer og mere kondens på 
vinduer og dermed mug og skimmeldan-
nelse. Og der sættes spørgsmål ved om 
byggevareproducenterne generelt frem-
over kan stole på, at politikerne vil holde 
deres løfter og gøre tidligt udmeldte krav 
til lov, når producenterne har udviklet 
deres produkter herefter. Det vil mind-
ske innovationen af danske produkter 
og risikere at føre til jobtab og mindsket 
eksport. 

Det Økologiske Råd er derfor gået ind 
i sagen sammen med Dansk Byggeri og 
en række andre organisationer. Per Clau-
sen fra Enhedslisten har kaldt ministeren 
i åbent samråd om problemet.

Kommunerne og 
energieffektivisering i erhverv

 Da Energistyrelsen startede et nyt 
Energisparesekretariat rettet mod er-
hverv, bad Styrelsen Det Økologiske Råd 
om at afdække, hvilke og hvor mange 
aktiviteter kommunerne har i forhold til 
energieffektiviseringer i erhvervsvirksom-
heder. 

Undersøgelsen blev gennemført som 
telefoninterview i perioden december 
2014 til januar 2015. Den viste, at af 
landets 98 kommuner har 62 kommuner 
energispareaktiviteter, der retter sig mod 
erhvervslivet. Af de 98 kommuner har 18 
kommuner et højt aktivitetsniveau, 26 
har et mellem aktivitetsniveau, og 54 har 
ingen/lavt aktivitetsniveau. 

Det er positivt, at så mange kommu-
ner har fokus på energieffektivisering i 

erhvervsvirksomhederne, og over halvde-
len af de kommuner, der har aktiviteter, 
tilkendegav, at de forventer stigende 
aktivitetsniveau fremover.

Klima- og energimålsætninger er den 
drivende motivation for størstedelen 
af de kommuner, som har aktivitet på 
området. Flere kommuner har erkendt, at 
de skal fokusere mere på erhverv, hvis de 
kommunale klimamål skal nås. Erhvervs-
virksomhederne står nemlig typisk for 
mellem 30 og 60 procent af CO2-udled-
ningen i den enkelte kommune. 

Man kan læse meget mere om under-
søgelsen på Det Økologiske Råds hjem-
meside, hvor rapporten kan downloades 
gratis.

Klage til EU over luftkvalitet

 Før jul offentliggjorde regeringen sit 
nye udkast til Luftkvalitetsplan. Planen 
er tre år forsinket. Den går i hovedtræk 
ud på at flytte luftmålestationen på 
H.C. Andersens Boulevard i København 
længere væk fra vejtrafikken til et min-
dre forurenet sted. Danmark kan derved 
indrapportere renere luft til EU og får 
lettere ved at opfylde EU’s grænseværdi 
for sundhedsskadelig luftforurening. 
Danmark har overskredet grænseværdien 
siden den trådte i kraft i 2010, og hver-

n Nyt fra Rådet er 
redigeret af Christian 
Ege

ken den tidligere eller den nuværende 
regering har reelt forsøgt at opfylde 
den. Tværtimod droppede politikerne 
før sommerferien den lovede stramning 
af Københavns miljøzone. Men for-
ureningen reduceres ikke ved at flytte 
målestationen. Den reduceres ved at 
stille miljøkrav til vejtrafikken – og der 
findes en teknisk løsning. I København 
dør forsat 500-1.000 personer årligt af 
luftforurening, mens titusinder bliver 
alvorligt syge. For at tvinge regeringen 
til at nedbringe luftforureningen har Det 
Økologiske Råd været tovholder på en 
klage til EU på vegne af en lang række 
danske miljø- og patientorganisationer.
 

Markedsføring af  
halogenpærer politianmeldt

 Vi har politianmeldt en række lyspære-
producenter for grov vildledende mar-
kedsføring af halogenpærer. De sælges 
blandt andet med betegnelser som ”Eco”, 
der skal få folk til at tro, at der er tale om 
særligt miljøvenlige produkter, samtidig 
med at de er de værste på markedet. I dag 
findes LED-lys til langt de fleste formål, 
som har langt lavere energiforbrug. Vi 
arbejder for stadigt mere energieffektive 
produkter og holder samtidig øje med om 
virksomhederne overholder lovgivningen.
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Kemi-konference 4. februar
 Det Økologiske Råd har lige afsluttet 

et flerårigt projekt ‘Bedre regulering af 
kemikalier’, som er udført i samarbejde 
med DTU Miljø og RUC med støtte fra 
Villum Fonden. Som afslutning afholdt 
vi den 4. februar en konference, hvor 
vi gjorde status for de uløste problemer 
med kemikalier, med deltagelse af blandt 
andet miljøminister Kirsten Brosbøl.

Oplægsholderne besvarede spørgsmål 
som: Hvor stod vi i 2011, videnskabeligt 
og politisk? Hvilke mål havde vi sat os? 
Hvor langt er vi forskningsmæssigt og 
politisk nået i dag? Er der beviser/indi-
kationer på, at vi bør stramme regulerin-
gen? Hvad har Danmark bidraget med i 
EU? Hvad har Villum-projektet bidraget 
med? Og hvilke problemer er stadig 
uløst? Ligger der vækstmuligheder for 
danske virksomheder i at være på forkant 
med fremtidig lovgivning? 

Vigtige aktører på området var repræ-
senteret – forskere, politikere, miljøorga-
nisationer og erhvervsliv.

Det var med stor glæde, at vi kunne 
runde dette projekt af med stor tilslut-
ning – 120 deltagere – og med nogle 
utroligt spændende oplæg. Det er et 
særdeles væsentligt område, vi har ar-
bejdet så intensivt med de seneste 3½ 
år – og der er stadig meget arbejde, som 
skal gøres, før vi som borgere er tilstræk-
kelig beskyttet mod skadelige effekter af 
kemikalier.

Alle oplæggene kan findes på www.
ecocouncil.dk.

Ny kemi-publikation

 Projektpartnerne har desuden lavet 
en opfølgning på tre ’Call-for-Action’ 
publikationer, vi lavede i projektets 
begyndelse. De første tre behandlede 
hvert sit af projektets tre fokusområder 
– hormonforstyrrende stoffer, kombinati-
onseffekter og nanomaterialer. Nu samles 
de tre områder i den afsluttende Call-for-
Action. Her gør vi status over, hvad der 
er sket de seneste år, samt hvor regulerin-
gen stadig er mangelfuld i forhold til at 
beskytte mennesker og miljø. Vi opreg-
ner, hvor forbedringer og stramninger af 
den europæiske kemikalielovgivning bør 
igangsættes.

Publikationen kan downloades fra 
www.ecocouncil.dk.

KALENDER

OFFENTLIGT MØDE OM KLIMA – DANMARK TIL PARIS
Tid og sted: tirsdag d. 21. april i KFUMs festsal, St. Kannike Stræde 19, København
Offentligt møde kl. 15.00 - 17.30
I anledning af det vigtige klimatopmøde i Paris i november 2015 vil vi diskutere dansk 
klimapolitik, vækst og bæredygtighed samt de rige landes rolle i klimapolitikken. 

Oplæg:
• Kathrine Richardsson, prof., KU: Kan vi stadig nå to-graders målet? (inviteret)
• Udenrigsminister Martin Lidegaard: Kan Paris-topmødet nå et resultat? Hvad 

kan Danmark og EU gøre for at fremme det? (inviteret)
• Peter Birch Sørensen, prof., formand for Klimarådet: Kan klimapolitik forenes 

med velfærd og jobskabelse?

Spørgsmål fra salen og diskussion

Gratis adgang. Tilmelding på www.ecocouncil.dk. Nærmere program følger. Følg 
med på www.ecocouncil.dk og i næste nyhedsbrev.

Generalforsamling kl. 18.00
Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent og referent
2. Formalia
3. Beretninger fra formanden og Global Økologis redaktør.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
5. Ideer til det videre arbejde, herunder arbejdsgrupper, samt evt. øvrige forslag fra 

medlemmerne
6. Diskussion af et aktuelt og principielt emne (offentliggøres på hjemmesiden 

inden mødet)
7. Valg til bestyrelsen. Kandidater skal melde sig senest d. 7.4.
8. Evt. 

DET RADIOAKTIVE AFFALD I DANMARK
Konference den 24. marts kl. 13-17.30 på Christiansborg. 
Arrangør blandt andre: IDA/Grøn Teknologi, Greenpeace, NOAH og Det Økologiske 
Råd. Delvis på engelsk. 
Gratis adgang. Tilmelding nødvendig.
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Tak for dit engagement i miljødebatten!
 
Kære læser,

Jeg har efter syv gode år valgt at stoppe som redaktør på Global Økologi.

Global Økologi har sammen med Det Økologiske Råd en lang og stolt tradition for at for-

midle faglig viden om miljø og klima til en bred målgruppe. Det skal vi blive ved med, for 

der er brug for organisationer og medieplatforme, som kan komme med konkrete anvisnin-

ger til den enkelte om, hvordan hun eller han bedst medvirker til en bæredygtig udvikling 

– samtidig er der brug for vagthunde, som både kan være konstruktive og kritiske i forhold 

til regeringens miljø- og klimapolitik.

Fagligt er der store udfordringer i at bevare overblikket og styre igennem et farvand, der 

rummer stor kompleksitet og etiske dilemmaer. Hvordan får man fx forenet klima og res-

sourcedagsordenen – når et energirigtigt køleskab koster flere ressourcer at producere end 

det gamle? 

Formidlingsmæssigt er faglig formidling presset i alle medier af hurtige nyheder og kravet 

om at være til stede på så mange elektroniske platforme som muligt. Global Økologis ker-

neværdi har altid været faglig formidling med plads til fordybelse. Samtidig er miljøsagen 

jo ikke forbeholdt de få – men os alle – så at nå ud til en endnu bredere målgruppe er også 

en nødvendighed.

Det Økologiske Råd og Global Økologi har i alle år vist sig villig til at gå nye veje, og finde 

de løsninger der skal til for at sikre en saglig miljødebat. Jeg er sikker på at denne udvik-

ling vil fortsætte.

Med venlige hilsner,

Tina Læbel, redaktør Global Økologi

NB Ved redaktionens afslutning var den nye redaktør ikke fundet.

Det Økologiske Råd
Fremtidens miljø skabes i dag

ID-nr. 47464

Afsender

Global Økologi

c/o Det Økologiske Råd

Blegdamsvej 4B

2200 København N

Afsender

Global Økologi

c/o Det Økologiske Råd

Blegdamsvej 4B

2200 København N

Giv en grøn gave
... der varer hele året

Giv kæresten, en god ven eller moster Magda en gave, der giver 
mening og varer hele året.

Giv et abonnement på Global Økologi. Så sender vi Danmarks 
globale miljømagasin i de næste 12 måneder.  
Det koster kun 345 kr./år.

Global Økologi skriver om:  
	 ●		Klima 
	 ●		Natur 
	 ●		Miljø
	 ●		Grøn omstilling

Magasinet udkommer fire gange årligt med nyhedsoverblik, 
debat, baggrund og analyser.
Udgives af Det Økologiske Råd.

Send en mail til info@ecocouncil.dk eller ring til  
tlf. 33 15 09 77 for at bestille.
 

Beskeden merpris ved at skifte til grøn energi
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Det Økologiske Råd skal have ny formand
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