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Overrækkelse af Borgernes Idékatalog om Bæredygtig vækst  

til miljøminister Hans Christian Schmidt (V), 

Borups Højskole, den 3. maj 2002 (transkript af tale) 

Hans Christian Schmidt, miljøminister: Jeg er glad for Borgernes Idékatalog som jeg har smugkigget i men 
ikke nok! Det som jeg holder utrolig meget af er medejerskabet og det at inddrage befolkningen. Jeg tror 
ikke på at miljøpolitik har mange chancer i fremtiden hvis ikke det bærende element er inddragelsen af 
befolkningen og borgerne får et medejerskab.  

Tak til Teknologirådet for et godt initiativ det er en spændende fremgangsmåde der er brugt til at 
udarbejde Idékataloget for Bæredygtig Udvikling. Tak til de mange borgere i Odense, Herning og Glostrup 
som har bidraget med deres idéer og råd til bæredygtig vækst og udvikling. 

Jeg har smugkigget i kataloget og det viser at der er en stor interesse og et stort engagement omkring miljø 
og bæredygtighed; det viser at der er gode idéer at hente ved at spørge befolkningen til råds. Det kan man 
gøre i det her spørgsmål og jeg vil kun sende en opfordring til politikere og alle andre om at det kan man 
også gøre i en stribe af andre tilfælde. 

National strategi for bæredygtig udvikling 

Som I ved er høringsfasen på regeringens nationale strategi for bæredygtig udvikling netop afsluttet. Vi har 
desværre måttet gøre høringsfasen kort for at kunne nå at gøre strategien klar i god tid til topmødet i 
Johannesburg i august. Interessen har været stor for at diskutere den og vi har fået rigtig mange 
kommentarer fra organisationer, myndigheder, borgere, erhvervslivet og så videre. Tak for det.  

Vi er nu i gang med at bearbejde strategien i lyset af de indkomne forslag og jeg vil naturligvis lade 
resultaterne af borgerhøringerne indgå i det arbejde. Jeg vil så sige for jeg er ofte blevet spurgt om hvornår 
strategien er klar og det har jo været en travl tid.  

Der har foreligget en bæredygtighedsstrategi som vi gerne vil have tilpasset regeringsgrundlaget; nu har 
der været en kort høringsfase og vi forventer at den færdige strategi vil blive offentliggjort i juni. I 
forlængelse heraf vil regeringen så efterhånden fremlægge en række nye handlingsplaner der skal omsætte 
de langsigtede mål til konkret praksis.  

I denne måned offentliggør vi for eksempel et nationalt skovprogram. Omkring årsskiftet sender vi en 
handlingsplan for biologisk mangfoldighed i høring. Og der kommer forslag omkring ammoniak og 
pesticider og så videre. Men det vil komme i en lind strøm med handlingsplaner.  

Som jeg sagde har jeg jo altså smugkigget lidt, og jeg må sige at kigger man i kataloget kan man se at 
borgerne både kommer ind på de udfordringer vi står overfor, de virkemidler der skal tages i brug og de 
områder hvor der især er behov for en indsats. Indholdsmæssigt synes jeg at det falder meget godt i tråd 
med regeringens forslag til en national strategi for bæredygtig udvikling.  



2 
 

Netop midlerne til at opnå en bæredygtig udvikling er et af de punkter som regeringen har haft særlig fokus 
på. Vi lægger afgørende vægt på at der ligger en vurdering af økonomi og effektivitet til grund for de 
enkelte forslag, så virkemidlerne samlet set giver det bedste resultat både for miljø og økonomi. Vi skal 
have med et udtryk som vi holder meget af, og som breder sig godt mest miljø for pengene.  

Et af de virkemidler der er peget på er det der kaldes prisudligning eller sande priser. Det falder også fint i 
tråd med regeringens intentioner om at udvikle en grøn markedsøkonomi. Vi må jo se i øjnene at det er 
begrænset hvor langt man kan nå med traditionel myndighedsregulering. Derfor har regeringen netop 
igangsat et arbejde der skal se på mulighederne for at udvikle markedet i en mere 

Grøn retning 

Vi skal på en gang fremme miljøet og styrke erhvervslivets konkurrenceevne på et stadig mere miljøbevidst 
internationalt marked. Der vil blive inddraget eksperter fra otte ministerier og jeg har fået den fornøjelse at 
få lov til at lede arbejdet, hvilket jeg selvfølgelig er glad for.  

Vi skal bl.a. se på den praktiske brug af de økonomiske instrumenter afgifter, tilskud, brugergebyrer, 
omsættelig forureningsudledning osv. Vi skal se på ejendomsrettigheder og erstatningsansvar, og brugen af 
kvoter, mærkningsordninger og standarder. Opgaven er at finde frem til praktiske forslag der kan forbedre 
miljøindsatsen og fremme den teknologiske udvikling, og samtidig støtte virksomhederne i at bruge deres 
miljøindsats som konkurrenceparameter. Det handler altså om at finde ud af hvordan markedsorienterede 
virkemidler kan være med til at løse miljøproblemerne så det er bedst og billigst for samfundet.  

Specielt hvad de økonomiske instrumenter angår er det jo sådan at forholdene hos vores handelspartnere 
sætter snævre rammer for vores handlefrihed. Det handler om vores konkurrenceevne og derfor arbejder 
regeringen for en fælles, eller i alle tilfælde nøje afstemt brug af skatter og afgifter på miljøområdet i EU. 
For eksempel fælles minimumsatser for grønne afgifter.  

Producentansvar 

Borgerhøringerne peger også her på producentansvar som et vigtigt virkemiddel, det er jeg meget enig i. Og 
det er det er en af de ting jeg har indskærpet overfor industrien og detailhandlen for eksempel i forbindelse 
med phtalater i legetøj; man må altså tage et moralsk ansvar. Det er selvfølgelig en producents ansvar at en 
vare er i orden og ikke indeholder farlige stoffer sådan må det være.  

Spørgsmålet er også aktuelt i EU hvor vi diskuterer et forslag til et direktiv om miljøansvar. Og som 
Idékataloget også fremhæver hænger information om produkter og ydelser snævert sammen med 
producentansvar. Det er naturligvis afgørende at forbrugeren kan træffe sit valg på basis af seriøse 
oplysninger om produkterne, herunder deres virkning på miljøet. Vi må sige det sådan at producenterne 
stiller også miljøkrav til hinanden og det samme gør investorerne. Det er godt.  

Derfor skal vi naturligvis opmuntre den udvikling der i gang med livscyklusanalyser, certificering efter 
anerkendte miljøstandarder, udbredelse af miljømærkninger og gode grønne regnskaber som fortæller om 
virksomhedernes miljøforhold. Lad os huske på at i år faktisk er ti-året for blomstermærket i EU. Det kan vi 
jo prøve at kigge på om vi skal gøre noget ved. Efter ti år, har mærket så nået det mål som vi har sat os eller 
skal vi gøre en ekstra indsats? Det har jo i alle tilfælde vist sig at virksomheder gør en aktiv miljøindsats. Gør 
de det klarer de sig godt i konkurrencen.  
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En ny undersøgelse viser at rigtig mange mennesker bruger miljømærkerne når de køber ind. Jeg har været 
ude og besøge en del virksomheder som siger at deres erfaringer med brug af miljømærket er gode. Jeg er 
sikker på at de vil gøre en indsats for at mærkerne bliver endnu mere kendt. 

Dialog, oplysning og ansvar 

Jeg er også glad for at Borgernes Idekatalog fremhæver vigtigheden af dialog, oplysning og ansvar. Jeg er 
meget enig i vigtigheden af dialog. Det er også derfor at jeg har brugt en stor del af min tid på at tage rundt 
i landet og tale med foreninger, organisationer og de lokale myndigheder. Det er afgørende for tilliden til 
den miljøpolitik der bliver ført at den er baseret på tillid mellem befolkningen og myndighederne. Og tillid 
forudsætter nu engang grundige samtaler mellem alle interesserede parter.  

Man er nødt til at gøre en indsats. Og ønsket om selv at tage et ansvar viser at der er rigtig mange der er 
optaget af at gøre det rigtige for miljøet og medvirke til en bæredygtig udvikling. Det er også det indtryk jeg 
har fået af mine mange samtaler rundt omkring i landet.  

Og så vil jeg godt kommentere lidt af katalogets 10 temaer. Jeg har jo allerede været inde på nogle af de 10 
prioriterede temaer som kataloget nævner som vigtige i arbejdet med at skabe en bæredygtig udvikling: 
oplysning og ansvar og produktets livscyklus.  

Kemikalier 

Kemikalier er et af de konkrete områder der peges på, og det er, efter min mening, et af de allervigtigste. Vi 
skal have afviklet brugen af de mest skadelige kemikalier og begrænset brugen af mange af de øvrige. Men 
kemikalier kender ikke til landegrænser, så derfor skal vi først og fremmest prioritere det fælles arbejde 
med kemikalier i EU. Der er principiel enighed om behovet for en ny ambitiøs kemikaliepolitik. Jeg oplever 
at andre politikere presser på ved enhver lejlighed for at få et konkret forslag på bordet så hurtigt som 
muligt. Her skal vi blive ved med at bruge vores energi. Det er ikke en enkel sag, så alle er velkomne til at 
presse på der er brug for alle kræfter.  

Transport 

Et andet konkret tema er transport, og jeg er enig i at det er et emne med mange udfordringer. Vi skal jo 
også sige til hinanden at der er jo mange stærke meninger om hvad der skal gøres. Men der er ingen lette 
løsninger; det moderne samfund afhænger af et effektivt transportsystem.  

Forskellige transportformer skal selvfølgelig supplere hinanden og vi skal bruge ny teknologi til at nedbringe 
forureningen fra de forskellige transportformer. Det er klart. Vi skal naturligvis følge udviklingen nøje som 
opfølgning på strategien på bæredygtig udvikling og sætte ind hvor vi kan, både af hensyn til bymiljøet, støj 
og luftforureningen og af hensyn til klimaet. Transportområdet skal naturligvis bidrage til at opfylde 
Danmarks forpligtelser på klimaområdet ligesom alle andre sektorer.  

Naturressourcer 

Og et helt overordnet tema er behovet for at udnytte naturressourcerne bedre. Det vil altid være et af de 
rige landes vigtigste forpligtelser i arbejdet med en bæredygtig udvikling og det er vi jo.  

Også at vi kan demonstrere i praksis at det er muligt at afkoble den økonomiske vækst fra vækst i 
forurening og ressourceforbrug sådan må det være, og særlig i et rigt land skal det kunne lade sig gøre.  
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Regeringen vil arbejde for at fremme en sund udvikling både af hensyn til kommende generationers 
muligheder for at opfylde deres behov, og fordi det simpelthen er sund økonomi. Det er sund økonomi at 
økonomisere med ressourcerne, bevare dem i et økonomisk kredsløb og nedbringe affaldsmængderne. Så 
det hænger godt sammen.  

Omlægning af produktions- og forbrugsmønstre i de rige lande er et klart eksempel på at det er nødvendigt 
at anlægge et globalt perspektiv på bæredygtig udvikling. Det understreger at den indsats vi skal gøre i 
Danmark skal ses i sammenhæng med den udvikling der foregår i verden omkring os. Både i den rige del af 
verden, i udviklingslandene og i Central- og Østeuropa. Og vi har også indgået en række internationale 
aftaler som forpligter os til at bidrage til den fælles indsats: Fra klima og biologisk mangfoldighed til 
udviklingsfinansiering og bilateral bistand. Netop nu er det naturligvis forhandlingerne op til 
verdenstopmødet i Johannesburg om nogle få måneder der står i centrum.  

Her bliver den store udfordring at få kampen mod fattigdom og underudvikling til at hænge sammen med 
kravene til bæredygtighed. Regeringen arbejder på at få forhandlingerne om handel og investeringer, om 
udviklingsbistand, om miljø- og naturbeskyttelse og om demokrati og god regeringsførelse til at hænge 
sammen i en global aftale. Her skal alle lande udfra hver sine forudsætninger forpligte sig til at yde deres 
bidrag til en bæredygtig udvikling. Indsatserne skal konkretiseres i en handlingsplan der viser hvorledes 
agenda 21 fra Rio i 92 skal føres ud i livet.  

Håbet er at disse politiske dokumenter kan danne basis for en række partnerskaber hvor erhvervslivet og 
civile organisationer mødes med organisationer og myndigheder om en fælles indsats. Regeringens strategi 
for bæredygtig udvikling viser hvordan Danmark vil arbejde videre med bæredygtig udvikling. Som sådan er 
den både et bidrag til og en opfølgning af verdenstopmødet og den sender et stærkt signal om vores vilje til 
handling.  

Jeg er glad for at Borgernes Idékatalog viser en udbredt vilje til at arbejde med på at skabe en bæredygtig 
udvikling og for den store overensstemmelse mellem borgernes synspunkter og den politik regeringen 
lægger op til. Og jeg er selvfølgelig særlig glad for at høringerne peger på at indsatsen for et bedre miljø 
skal gå hånd i hånd med større frihed for den enkelte.  

En formulering som der skal være plads til individuelle løsninger og individet før systemet når der satses på 
bæredygtig udvikling kunne efter min mening have stået i regeringens forslag til national strategi.  

Så jeg vil gerne sige tak for kataloget og gentage min tak til de mange engagerede borgere der deltog i 
Teknologirådets høringer, og jeg ser frem til en fortsat dialog om bæredygtig udvikling både i Danmark og 
globalt. Tak for ordet.  

 


