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Begrebet ”bæredygtighed” kom første gang på den

globale dagsorden i en rapport fra FN’s Brundtland-

kommission, ”Vor fælles fremtid” fra 1987. Her blev

det defineret som ”en udvikling der opfylder de nule-

vendes behov uden at bringe fremtidige generatio-

ner i fare”. Rapporten blev anledning til det første

miljøtopmøde i Rio de Janeiro i 1992. På et nyt møde i

1995 besluttede landene at gå hjem og lægge strate-

gier for, hvordan de ville bidrage til en bæredygtig

udvikling, både socialt, miljømæssigt og økonomisk.

I september 2002 mødes landene igen til topmøde i

Johannesborg – og Danmark er med.

Løsningen af de globale udfordringer – at sikre

jordens klima og miljø og skabe bedre vilkår for ver-

dens befolkning – starter i det enkelte land, og hos

det enkelte menneske. Vi har alle et ansvar og må

sammen tage stilling til, hvilken udvikling vi ønsker.

Og dernæst handle derefter.

I dette debathæfte har vi valgt at fokusere på den

del af bæredygtig udvikling, som vi danskere kan

gøre noget ved. Det gælder den måde vi lever på, det

forbrug vi har, de valg vi kan gøre for at beskytte

miljøet og ressourcerne, og for at udvikle teknologi-

en til at fremme en bæredygtig udvikling.

Teknologirådet har bedt en række personer om at

svare på, hvad deres vision om bæredygtig udvikling

er, om de udfordringer og de veje til at nå målene de

ser. Det er personer, som i deres arbejde eller som

interesse beskæftiger sig med bæredygtighed. For en

ordens skyld skal det understreges, at personernes

synspunkter står for deres egen regning.

Vi har spurgt Folketingets miljøpolitiske ordførere

og formanden for miljø- og planlægningsudvalget

fra Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folke-

parti om deres syn på bæredygtig udvikling. Hvor

skal vi gøre en indsats, og mener de, at Danmark og

danskerne skal gå foran.

Er skovene hellige, eller må de vige for motorveje?

Skal vi for enhver pris halvere vores udslip af driv-

husgasser? Hvilke værdier vil vores børn og børne-

børn sætte højst? Peder Andersen, og Christian Ege,

ledere af henholdsvis af Det økonomiske og Det øko-

logiske Råds sekretariater, ser meget forskelligt på,

hvad bæredygtig udvikling er. Men de er enige om, at

afgifter og skatter kan bruges til at styre vores

adfærd i den rigtige retning.

Nina Schiøtz lever af at gøre kaffebønders løn- og

arbejdsvilkår mere tålelige – hun peger på, at vi alle

sammen har et ansvar for hinanden i dag og i frem-

tiden.

Direktør Anna Lise Mortensens hjerte banker i

samme takt når hun siger, at virksomheder ikke 

kan forbruge verdens ressourcer uden at tænke på

konsekvenserne – ansvaret rækker udover fabriks-

hegnet.

At Danmark faktisk gør noget ved at indarbejde

miljøhensyn i produktionen viser arbejdet i de fire

produktpaneler, som er nedsat under Miljøstyrelsen.

Jesper Thestrup fra elektronikpanelet fortæller at

elektronik, hvoraf vi importerer størstedelen, er

noget af det mest miljøbelastende i vores forbrug i

disse år – både når det gælder miljøskadelige stoffer

og energiforbrug. Skal situationen ændres, må både

forbrugere og producenter overbevises om at det er

nødvendigt.
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Kim Christiansen, som rådgiver virksomheder i at

vurdere deres produktion med miljøbriller på, mener

man kan fremme bæredygtig udvikling ved at kom-

binere de forskellige værktøjer til at analysere og

vurdere produkters og produktioners livscyklus, og

ved at tage konsekvensen af resultaterne.

Forbruget vokser i Danmark. Og det er ikke bare

fordi vi er blevet rigere, mener miljøadfærdsforsker

Jeppe Læssøe. Det at forbruge er blevet en del af det

at realisere os selv og skabe vores identitet i det

moderne samfund. Og vi knokler deruda’ for at få råd

til større biler og eksotiske rejser. Men dybest set

savner vi ro og nærhed i families og venners skød.

I ”En bil må være nok”, som er et uddrag fra en

svensk roman, møder vi Gunnar, som får opfyldt sin

barndoms drøm om en bestemt bil, som efter hans

kones mening er noget af det mest syndefulde – det

vil sige CO2-belastende – man kan tænke sig.

Bæredygtig udvikling er blevet opfattet som et

krav om at give afkald på alt det, der er sjovt. I en vis

forstand er det nødvendigt, mener John Holten

Andersen, sekretariatsleder i Naturrådet. Men det

kan jo gå hen og blive en gevinst for os. Han ser en

stor udfordring i at bevare muligheden for spontane

og frie oplevelser i naturen, i stedet for helt at under-

lægge naturen menneskenes behov og kontrol.

Men hvorfor bruger danskerne så ikke naturen,

spørger Peter Gæmelke, som ordfører for de efterhån-

den ganske få landbrug, der ejer det meste af jorden i

Danmark. Han kan heller ikke forstå, hvorfor dan-

skerne både vil have fødevaresikkerhed og lave pri-

ser på mad. For ham at se er den største udfordring

at få dialog og forståelse mellem land og by.

Paul Markussen bor i Hyldespjældet i Albertslund.

Her mødes by og land, for beboerne har høns og dyr-

ker jord sammen. Og de har indrettet sig, så de får

mest muligt ud af naturen og ressourcerne. Ikke bare

miljøet, men også det sociale sammenhold vinder i

det boligkvarter.

Rasmus Rune Nielsen, studerende, præsenterer

helt nye måder at opfatte affald på – affald kan gøres

til en ressource og store industrier er allerede i gang

med at vende affaldsbyrden til noget positivt. Op-

timismen omkring menneskets hittepåsomhed 

når det gælder teknologi deles af forfatterne Peter

Hesseldahl og Martin Ågerup. Men Peter Hesseldahl

er også bekymret for, hvad der sker, hvis vi fortsat

øger vores forbrug. Martin Ågerup slår til lyd for, at

vi skal opfatte begrebet bæredygtighed dynamisk –

det er ikke en tilstand vi kan nå, og ikke altid at vi vil

ønske at være bæredygtige.

Dette er ikke en lærebog om hvad bæredygtig

udvikling er, om miljøets tilstand i Danmark og ver-

den, eller om farbare veje i brug af teknologi. Dertil

er den viden vi har for usikker – vi hører fx jævnligt

nyt om klimaets tilstand, som underbygger eller

afkræfter noget af den hidtidige viden om drivhus-

effekt. Men får du lyst til at gå videre, kan du finde

masser af gode links til artikler, rapporter og hjem-

mesider i Teknologirådets tema om bæredygtig

udvikling på www.tekno.dk

God læselyst!

Ida Leisner

Projektleder
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Anna Lise Mortensen og hendes mand er på indkøb i

et stort butikscenter. Mens de står i kø ved en cafe,

kikker de på kaffe til at tage med hjem. Der er mange

slags: De fleste er almindelige kaffebønner, mens en

enkelt er økologisk dyrket. Den pose tager de op, da

ekspedienten bryder ind:

- Ikke for noget, men den kaffe I har valgt, er altså

dobbelt så dyr som den ved siden af og de smager

lige godt. Det er samme type bønner, siger hun.

Anne Lise Mortensen fortæller derefter ekspedien-

ten en historie fra Brasilien:

- Jeg har været i kaffeplantager i Brasilien, hvor

mange af disse bønner kommer fra. Jeg så kvinder

med store sår på hænderne fra sprøjtemidler.

Kvinderne havde utroligt mange aborter og fødte

mange mærkelige og deforme børn. Da jeg ti år sene-

re kom tilbage til samme plantage, var de værste

kemikalier taget ud af brug, også afløvningsmidler-

ne. Kvinderne var blevet raske, og det samme var

deres nyfødte. Det er denne usynlige værdi uden om

bønnen, som jeg betaler for ved at vælge den dyrere

økologiske, sagde Anna Lise Mortensen. Hun og

manden får deres kaffe og sætter sig for at nyde 

den.

Da de har siddet lidt, kommer ekspedienten hen til

dem og siger, at hun aldrig har tænkt over kaffebøn-

nernes forskellighed på den måde.

- Sådan en oplevelse får mig til at tænke meget

over vigtigheden af at fortælle gode, fyldestgørende

historier om produkter og dermed de valg, vi stiller

forbrugerne overfor. Det gælder, hvad enten det er

lille mig som forbruger, der skal vælge kaffebønner

eller vores internationale kunder her i virksomhe-

den, der skal vælge emballagetype. Ingen kan forstå

valget, før de som har viden om produktet har fortalt

den komplekse historie om et produkts tilblivelse og

påvirkning gennem hele produktkæden, siger Anna

Lise Mortensen.

Hun mener i den grad, at viden forpligter og skal

sendes ud i cirkulation; også når det gælder en virk-

somhed som Hartmann, der har fabrikker i ni lande

bl.a. Danmark, Brasilien og Malaysia – lande med en

meget forskellig samfundsstruktur og miljøudvik-

ling.

6

Gode historier giver grønnere produkter

Anna Lise Mortensen bærer den noget usædvanlige titel af “bæredygtighedsdirektør” i den store
danske emballage-virksomhed Hartmann. Hun er desuden med til at lægge de miljørigtige linjer
ud omkring produktudvikling – bl.a. er hun formand for Miljørådet for renere produkter; og så
kan Anna Lise Mortensen lide at fortælle gode historier. Faktisk mener hun, at de er grundlaget
for en mere grøn og bedre miljøudvikling i såvel virksomheder som i resten af samfundet.

af journalist  ulla  lund



- Derfor kan vi selvfølgelig ikke gå lige hurtigt

frem med hensyn til vores interne udviklingskrav.

Men den tid er forbi, hvor en virksomhed bare kan

komme til et land og ukritisk score en masse penge.

De virksomheder, der vil overleve og 
leve godt i mange år frem, er virksomheder
der tager et ansvar, som går videre 
end lige til deres eget fabrikshegn,
siger Anna Lise Mortensen.

Orden i eget hus
Omvendt fritager det ikke virksomheden for at holde

“orden i eget hus”:

- Det hele starter der. Først når man selv har fået

styr på sin produktion, motiveret sine medarbejdere,

lavet en klar strategi der forener en god finansiel og

miljømæssig udvikling, kan man som firma engage-

re sig mere bredt i at påvirke udviklingen.

Det princip er blevet fulgt i hendes egen tilværelse

og den virksomhed, som hun er en del af.

Anna Lise Mortensen er egentlig uddannet fersk-

vandsbiolog og har renset mange danske søer op. I

dag er gummistøvlerne udskiftet med diskret

ledelses-tøj, men de grønne holdninger er stadig

stærke. Oversat til privaten betyder det, at der hand-

les økologisk. Anna Lise Mortensen elsker godt brød,

så hun køber hele kerner, maler og bager selv famili-

ens brød. I haven er der høns, kompostbunker og

køkkenhave “så børnene fornemmer sammenhæng-

en til deres mad”.

- Arbejdsmæssigt gik jeg som biolog fra at rense

op, når skaderne var sket, til en planlæggende ind-

sats som ansat i Miljøministeret, inden jeg for ti år

siden blev miljøchef og en del af ledelsen herude; og

dermed er med til at påvirke beslutninger mod en

mere forebyggende indsats.

Alle har en rolle at spille 
Fra at lave ad hoc miljøarbejde de første år gik Anna

Lise Mortensen og Hartmann gradvist over til en

samlet strategi for miljøudvikling af hele koncernen,

hvor nogle af elementer er miljøledelse, livscyklus-

vurderinger og efteruddannelse af medarbejdere. Og

miljøchefen blev sidste år til direktør for Bæredygtig

Udvikling “da vi var nået til i højere grad at bygge

den sociale dimension på”.

- Når du har fået orden i eget hus, opstår der et

naturligt ønske om at påvirke underleverandører.

Alle har en rolle at spille, når der skal ske forandring-

er, pointerer Anna Lise Mortensen.

Som ny formand for Miljørådet for renere produk-

ter under Miljøministeriet må tingene også gøres

trin for trin. Opgaverne er dels at uddele rådets mid-

ler til at sætte gang i projekter om udvikling af rene-

re produkter, mens den politiske dimension drejer

sig om at være rådgiver for Miljøstyrelsen. I rådet

sidder der såvel repræsentanter fra erhvervslivet og

diverse ministerier og organisationer.

- Herhjemme er vi godt på vej med renere tekno-

logi, selv om der da er store forskelle fra branche til

branche. Og som virksomhed der er langt fremme,

ønsker man hurtigt høje formelle krav fra myndighe-

derne, der får alle i gang med en god proces, siger

Anna Lise Mortensen.

På emballage-området forestiller hun sig, at man

mere og mere bevæger sig væk fra brugen af kemi,

og at der også fremover vil blive anvendt nye råvarer

f. eks. hør og hamp, restprodukter fra oliepalme-

industrien, stivelse m.m.

Belastende blå
Direktøren for Bæredygtig Udvikling har overordnet

den holdning, at når man som virksomhed bruger af

verdens ressourcer i større stil, så har man også bare

at bruge dem ordentligt og skånsomt. Og sidder man

inde med en viden, der kan rykke en kunde eller en

underleverandør i en bedre retning, er man forplig-

tet til at prøve at gøre det.

- En af vores store mobiltelefon-kunder havde en

idé om, at den inder-emballage vi leverer til æskerne

til deres mobiltelefoner skulle være helt funklende

mørkeblå frem for råhvid. Det ville betyde yderligere

farveproduktion, transport, belastning af arbejdsmil-

jø, spildevand og så videre. Ret unødvendigt syntes

vi, i betragtning af at kunderne ser mobiltelefonerne

stå fremme til udstilling, og når de har valgt, så får

de en lukket æske. Derfor bad vi kunden overveje

beslutningen, og heldigvis gav de os ret i vores argu-

menter. Til gengæld leverede vi en lille folder til

æsken, der fortæller, præcis hvad miljøet er blevet

skånet for, fortæller Anna Lise Mortensen.

Hun er ikke så bekymret over, at undersøgelser

viser, at den danske befolkning generelt har flyttet

fokus lidt væk fra bekymring over miljøudviklingen.

- Sådan noget bevæger sig op og ned i bølger. Jeg

tror, folk slapper lidt mere af, fordi de mener, at myn-

dighederne herhjemme har fået mere styr på miljø-

et. Nu er den sociale ansvarlighed og bekymring på

vej op, og der er grænser for, hvor mange bekym-

ringer folk orker at have på en gang, siger Anna Lise

Mortensen.

- Men hvis man som virksomhed både arbejder med

miljø og social ansvarlighed på et højt niveau, hvor-

dan skal man så i konkrete tilfælde veje dem op mod

hinanden. Hvis du nu står overfor at skulle tage fat på

at udfase skadelige kemikalier eller droppe børnear-

bejde hos underleverandører?

- Så må du prioritere at tage fat på begge på en

gang! siger Anna Lise Mortensen.
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dygtighed i emballage-
firmaet Hartmann
Formand for Miljø-
rådet for renere
produkter
www.hartmann.dk



Elektronikområdet omfatter mange produkttyper –

fra køkkenmaskiner over laboratorieudstyr til pc’er

og telefoner. Elektronik er også et af de områder,

hvor der bruges flest miljøskadelige stoffer, og hvor

den samlede miljøbelastning er størst i hele livscy-

klus. Derfor var elektronik et indlysende valg, da

Miljøstyrelsen i 1998 tog initiativ til at oprette en

række produktpaneler, som har til opgave at lægge

en retning for og foreslå initiativer til en bæredygtig

udvikling inden for forskellige områder.

Ifølge formanden for Elektronikpanelet, Jesper

Thestrup, er kun de færreste privatpersoner og pro-

fessionelle indkøbere bevidste om den voldsomme

miljøbelastning, der kommer fra elektroniske pro-

dukter. Derfor ser panelet det som en hovedopgave,

dels at formidle denne viden til begge målgrupper,

og dels at gøre opmærksom på, hvad det er man skal

holde øje med, når man ønsker at vælge miljørigtigt.

I forhold til forbrugerne spiller mærkning en vigtig

rolle, og på det område skete der lidt af et gennem-

brud i efteråret 2001, da den første pc herhjemme –

fra Fujitsu-Siemens – blev tildelt både det nordiske

miljømærke Svanen og Energipilen – et mærke for

elektroniske produkter med lavt standby-forbrug.

Enormt elforbrug
Trods brugen af store mængder af kemikalier og

tungmetaller i elektronik, kommer den største miljø-

belastning fra produkternes elforbrug til drift og

standby.

- Af bekvemmelighedsårsager har vi valgt at

bruge en stor del af vores ressourcer på at have små

røde lamper til at lyse overalt omkring os.

I Tyskland svarer elforbruget fra standby 
til elproduktionen på tre gennemsnitlige
atomkraftværker.

Det har intet med bæredygtighed at gøre, fastslår

Jesper Thestrup, der har mere end tyve års erfaring i

den hjemlige og internationale elektronikbranche.

Den danske virksomhed B&O er, ligesom Fujitsu-

Siemens, aktive inden for udvikling af bæredygtig

elektronik. B&O arbejder intensivt på miljøområdet

og har bl.a. reduceret elforbruget til drift og standby

markant. Jesper Thestrup mener, at B&O gør det rig-

tige ved allerede i produkters konceptfase at indtæn-

ke miljøhensyn i hele livscyklus.

Han peger samtidig på, at vi i Danmark generelt

bør stille højere miljøkrav til importerede produkter,

der udgør hovedparten af den elektronik, vi køber.

- Med afsæt i bl.a. B&O’s resultater skal vi opfordre

udenlandske firmaer til at udvikle bæredygtig elek-

tronik, siger Jesper Thestrup, der samtidig understre-

ger, at optimal effekt opnås gennem øget internatio-

nal regulering på området – en proces, der allerede er

i gang i EU.

Skridt for skridt
Jesper Thestrup mener, at en bæredygtig udvikling

på elektronikområdet skal drives af både forbruger-

ne og producenterne. Industrien skal motiveres yder-

ligere til at udvikle bæredygtige produkter, og for-

brugerne skal bevidstgøres om miljøeffekterne ved

de eksisterende produkter, for så vil de stille krav om

alternativer.

- Vi skal arbejde for, at forbrugerne opnår det

samme videnniveau, som de har i dag på fødevare-

området. Og vi kan nå det meget hurtigt – hvis vi vil.

Personligt mener jeg, at vi skal gennemføre letfor-

ståelige kampagner på enkeltområder som elfor-

brug, tungmetaller og kemikalier. En samlet formid-

ling af budskaberne er svær at forholde sig til og kan

betyde, at der nemt går 10 år, før forbrugerne vågner

op – og så længe skal vi ikke vente, slutter han.
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De røde lamper blinker for miljøet
En bæredygtig udvikling på elektronikområdet forudsætter dels, at forbrugerne vågner op 
og stiller miljøkrav, og dels at industrien øger sine investeringer i udvikling af bæredygtige
produkter. Det mener formanden for Elektronikpanelet i Danmark.

af journalist  jakob vedelsby
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Miljøstyrelsen tog i 1998 initiativ til at oprette en

række produktpaneler, som har til opgave at konkre-

tisere indsatsen for en bæredygtig udvikling på de

udvalgte områder. Der er etableret fire paneler på de

miljøtunge områder elektronik, tekstil, godttransport

samt bygge og anlæg. Produktpanelerne, der er uaf-

hængige og har en rådgivende funktion, består af

nøglepersoner fra det pågældende erhverv, foruden

repræsentanter fra grønne organisationer, erhvervs-

organisationer, forbrugerorganisationer og myndig-

hed. Tanken er, at deltagerne frigør sig fra de tradi-

tionelle modsætninger og arbejder aktivt for at finde

realistiske og holdbare løsninger til gavn for miljøet.

Det vil sige, at de sigter efter en situation, hvor

ethvert produkt designes og produceres, så det resul-

terer i mindst mulig miljøbelastning i hele livscy-

klus. Læs mere på www.mst.dk.

Elektronikpanelet
Den informationsteknologiske udvikling betyder, at

der fremstilles stadig flere elektronikprodukter, hvil-

ket giver flere miljøproblemer. Produkterne indehol-

der nemlig ofte en lang række miljøskadelige stoffer,

som fx bly, kviksølv, cadmium og brom. Samtidig er

elektronikprodukter typisk store strømslugere ved

både drift og standby. Elforbruget vurderes til at

være den største miljøbelastning i produkternes livs-

cyklus. Den overvejende del af elektronik, der bruges

i Danmark, er importeret. På den baggrund vurderer

Elektronikpanelet, at realisering af en bæredygtig

udvikling primært skal ske gennem internationalt

samarbejde og ved at påvirke forbrugeradfærden i

Danmark. Læs mere på www.elektronikpanelet.dk.

Godstransportpanelet
Godstransportens andel af det samlede udslip fra

veje af kvælstofoxider er ca. 40 procent og for kvæl-

stofpartiklers vedkommende ca. 85 procent.

40 procent af CO2-udslippet fra vejene 
i Danmark kommer fra godstransport
med vare- og lastbiler.

I Godstransportpanelet arbejder man på at ned-

bringe transportens miljøbelastning ved at udvikle

værktøjer og øge dialogen på området. Panelet søger

bl.a. at motivere virksomhederne til dels at indarbej-

de transport i deres miljøstyring, og dels at stille krav

til vognmandsfirmaerne om mere miljøvenlige

transportydelser. En undersøgelse fra 2001 viser, at

ca. 25 procent af de virksomheder, som i forvejen

prioriterer miljøet, inddrager transport i det forebyg-

gende miljøarbejde. Yderligere ti procent har planer

om at gøre det. Læs mere på www.mst.dk.

Tekstilpanelet
Der er massive miljøproblemer på tekstilområdet.

Bomuldsdyrkning tegner sig for en tredjedel
af landbrugets sprøjtemiddelforbrug på
verdensplan, hvor andelen af økologisk
bomuld er under 1 procent.

I produktionen af tekstiler anvendes store mængder

vand og energi, foruden et bredt udvalg af miljøska-

delige stoffer som klor, pvc, ftalater, tungmetaller,

formaldehyd, azofarvestoffer og brandhæmmere.

Det er Tekstilpanelets vision, at forbrugere og indkø-

bere skal ønske og have en reel mulighed for at

vælge et tekstilprodukt, som er miljørigtigt og uden

sundhedsrisiko, til en pris og i en kvalitet der er kon-

kurrencedygtig.

Panelet vurderer, at en del danske producenter er

langt i udviklingen af renere produkter, men at

flertallet har behov for at indføre en systematisk

forebyggende miljøindsats. Læs mere på 

www.v-t.dk/textil.

Byggepanelet
Miljøproblemerne i byggesektoren skyldes bl.a. et

stort energiforbrug i de færdige bygninger.

Private boliger står i dag for 30 procent af
samfundets samlede energiforbrug.

Udfordringen er at begrænse forbruget og sikre at

energien kommer fra miljøvenlige kilder. Men byg-

geriets miljøbelastning sker også via et stort forbrug

af materialer, råvarer samt kemiske stoffer.

Byggepanelet peger på, at der er behov for gen-

nemgribende ændringer i byggeriets produktions-

og forbrugsmønstre, så både forbrug og affalds-

mængder begrænses markant. Generelt fremhæver

panelet, at målet om et bæredygtigt byggeri kræver

et afgørende kursskifte i branchen i retning af en

systematiseret miljøindsats, hvor miljøhensyn

integreres i alle byggeriets faser.

Læs mere på www.byggeri.dk.
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Produktpanelerne



Hvad er affald? Affald er noget man smider ud. Hvor

ud? Udenfor naturligvis. Affald er der hvor en lineær

produktionsproces støder sammen med en cyklisk

naturproces. Affald bliver ikke omsat igen, affald

hober sig op. Hvad ville der ske hvis man ikke længe-

re kunne smide noget ud? Hvad skulle man så gøre

af sit affald? Skulle man bo i det, lege med det, blive

kvalt i det? Ville det stadig være affald, hvis man ikke

kunne smide det ud, frastøde det, fjerne det fra sit

blik? Affald ville ikke længere være affald, det ville

være noget mere end affald, nemlig en designopga-

ve: Hvordan skal jeg skabe anvendelse for de bunker,

der hober sig op i min dagligstue? Hvordan kan jeg

indrette mig i dem? Skal jeg forme mit liv efter affal-

det eller affaldet efter mit liv? 

Det virker måske som en noget tænkt situation, vi

har jo dagrenovationen og genbrugsstationen, så

affald når sjældent at blive et særligt presserende

problem. Det er kun når skraldemændene strejker, at

vi bliver nødt til at bo i vores eget affald. Måske hol-

der vi endda af at sortere vores affald, for så gør vi i

det mindste en forskel. På et globalt plan er vi imid-

lertid i en situation som beskrevet ovenfor. Vi kan

ikke længere smide ting ud, for der er ikke noget

udenfor, hvor vi kan smide dem hen. Affaldet udgør

den yderste grænse for menneskets eksistens – vi

kalder denne yderste grænse for drivhuseffekten! Vi

lever med andre ord allerede i en situation hvor

fænomenet affald er blevet en designopgave.

Den næste industrielle revolution vil finde sted,

når vi opdager dette. Det mener i hvert fald den

amerikanske arkitekt William McDonough, der i sit

arbejde står på skuldrene af den legendariske

opfinder/filosof/økolog R. Buckminster-Fuller. To
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I fremtiden er affald måske et værdifuldt pro-
dukt, eller noget der uden videre nedbrydes i
naturen. Affald er et eksempel på, at nutidens
miljøproblemer kan tænkes helt anderledes,
hvis man vil. Industrien vil blive underkastet
en designrevolution, med det mål at skabe
produkter, der er 100% omsættelige, mener
forfatteren.

af rasmus rune nielsen, stud. mag.

”Growth is good.
The question is,
what are you growing?”
Vækst er godt.
Spørgsmålet er,
hvad vi lader vokse.

william mcdonough

Forestil dig en verden uden...

affald 



talsmænd for en opfinderøkologi, der har været

undertrykt i mange år af retroøkologerne, men som

nu er ved at komme til sin ret igen.

I praksis kan vi selvfølgelig stadigvæk smide ting

ud, og derfor er vi endnu ikke begyndt at tage denne

designopgave alvorligt. Industrien smider produkter

ud til forbrugeren, der igen smider dem ud i skral-

despanden eller på lossepladsen. Et industrielt pro-

dukt er allerede affald i det øjeblik det smides ud til

forbrugeren: Det er ekspederet videre, fortjenesten 

er i hus.

Men hvad ville der nu ske, hvis industrien 
ikke kunne smide sine produkter ud til
forbrugerne, hvis forbrugerne afleverede
produktet tilbage til producenten i stedet
for at smide det ud? 

McDonough tror, at fremtiden tilhører det han kal-

der ’products of service’. Forbrugeren vil have funk-

tionen ’fjernsyn’ eller funktionen ’køleskab’ eller

funktionen ’gulvtæppe’, men hun vil ikke have

ansvaret for den materielle side af disse forbrugs-

goder, dvs. kilovis af plastik, jern, glas, tungmetaller,

drivhusgasser etc. Fremtidens forbruger siger: ”Giv

mig et fjernsyn, et køleskab og et gulvtæppe, som jeg

når som helst kan bytte til et nyt hos producenten,

giv mig et ’product of service’!”

Fordi fremtiden tilhører ’products of service’, vil

industrien blive nødt til at tænke i genbrug i en

meget mere radikal forstand end i dag. Industrien

vil blive underkastet en designrevolution, med det

mål at skabe produkter der er 100 % omsættelige 

til nye produkter uden tab af energi eller kvalitet.

Incitamentet hertil vil være økonomisk. I det øjeblik

virksomheden uden særlige udgifter kan omsætte

gamle produkter til nye, vil profitraten blive astro-

nomisk – og hvorfor smide værdifulde materialer 

ud til forbrugerne? Man kan forestille sig, at alle

’products of service’ vil blive designet til at kunne

omsættes i det uendelige i en perfekt teknologisk

cyklus, mens de produkter, der smides ud til forbru-

geren for at blive derude, vil blive rene ’products of

consumption’, produkter der kan bruges og smides

væk, for restløst at blive nedbrudt i den naturlige

cyklus.

Problemet med genbrug som vi kender det i dag

er, at ’recycling’ i praksis altid er ’downcycling’, som

McDonough udtrykker det. Produktet er stadigvæk

tænkt i en lineær proces fra råvare til affald, en pro-

ces der blot gennemløbes en smule langsommere på

grund af et par småforsinkelser, som udgøres af dår-

ligere produkter. Fremtidens designudfordring er at

holde den teknologiske og den naturlige cyklus

adskilt, sådan at forstå, at et produkt enten vil være

designet til at kunne nedbrydes og omsættes fuld-

stændigt til nye teknologiske produkter, eller vil

kunne indgå restløst i naturens cyklus. Alle ’products

of consumption’: Mad, emballage, husgeråd, lette

møbler, tøj etc. kan laves af materialer, der er umid-

delbart nedbrydelige, selv plastik vil i fremtiden

kunne nedbrydes. Alle ’products of service’ vil kunne

nedbrydes til nye produkter eller elementer i nye

produkter.

Fremtidens bæredygtighed vil blive drevet af

industrielle interesser – ikke i at opnå imagefordele,

men i at tjene penge. McDonough arbejder for kæm-

peklienter som Ford og Nike, der ønsker nye og bære-

dygtige produktionsanlæg og produktionsmetoder,

for at begrænse materiale- og energiomkostninger.

Ambitionerne er enorme. Det handler ikke om at

designe produktionsanlæg, der forbruger mindre

energi, det handler om at designe produktionsanlæg

der producerer energi.

Det handler ikke om at lave fabrikker der
producerer mindre spildevand, men fabrikker
der producerer rent vand.

Bygninger der opsuger vand, renser det og frigør det

igen. I samarbejde med en tysk kemiker har McDo-

nough, som et eksempel på denne logik, skabt en tøj-

farvningsfabrik, hvor det vand, der løber ud af pro-

duktionsanlægget, er renere end det, der løber ind.

Vækst er godt – spørgsmålet er, hvad vi lader

vokse. Ifølge McDonough vil den næste industrielle

revolution blive kendetegnet ved en helt anden logik

end den, der hersker i dag. Produkter vil ikke længere

blive tænkt ”fra vugge til grav”, dvs. fra råvare til

affald, men ”fra vugge til vugge”. Den herskende pro-

duktionslogik vil ikke som i industrisamfundet være

lineær men cyklisk. Derfor er vækst og bæredygtig-

hed ikke stridende parter: Vækst er et spørgsmål om,

hvor hurtigt cirklen kan spinde og intet andet. Det er

drømmen om evighedsmaskinen, der driver denne

opfinderøkologi, der på ingen måde er teknofetichis-

tisk, for hvor finder man eksempler på godt ’vugge til

vugge design’ om ikke ’ude i naturen’? 

william mcdonoughs bog 
”cradle  to cradle  
–  remaking the way we make things”
udkommer  1 . marts 2 0 0 2 .
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Bæredygtig udvikling handler om, hvorvidt det sam-

fund, vi giver videre til vores børn og børnebørn, er

mindst lige så godt som eller bedre end det, vi har i

dag. Både når vi måler det på den økonomiske vel-

stand, miljøet og naturens tilstand og på de sociale

forhold i samfundet. Og egentlig handler det også

om bæredygtighed i hele verden, på tværs af rige og

fattige lande.

Men er udviklingen i Danmark bæredygtig? 

Svaret på det simple spørgsmål falder vidt forskel-

ligt ud afhængig af, om det er sekretariatschef Peder

Andersen fra Det Økonomiske Råd eller sekretariats-

leder Christian Ege fra Det Økologiske Råd, der løfter

mælet. Diskussionen om bæredygtig udvikling er så

kompleks, at Andersen og Ege – som to yderpunkter i

en harmonika – snart nærmer sig hinanden, snart

fjerner sig hinanden for fuld musik.

For økonomen er svaret nærmest et ja. Peder

Andersen er ikke i tvivl om, at den næste generation

vil opleve en levestandard, der er højere end i dag.

Dermed kommer Danmark til at leve op til genera-

tionsdelen af den gængse definition på en bæredyg-

tig udvikling: Vi giver mere videre til børn og børne-

børn, end vi bruger.

Peder Andersen er imidlertid villig til at acceptere,

at udviklingen på en række områder måske ikke er

bæredygtig.

- Spørgsmålet er, om der banker katastrofer på. Der

er i hvert fald tændt advarselslamper for klimaet,

vurderer Peder Andersen og påpeger, at klimaforan-

dringerne er irreversible. Det betyder, at sket er sket.

Den CO2, der ophober sig i atmosfæren, lader sig ikke

pille ned igen.

Derfor mener Peter Andersen, at forebyggelse af

klimaforandringer kan være et område, hvor politi-

kerne må gribe til økonomiske styringsmidler, det

være sig grønne afgifter på husholdningernes for-

brug eller kvoter for virksomhedernes CO2-udled-

ninger, der så kan handles med på markedet.

Men det er slet ikke sikkert, at pengene skal bru-

ges på miljøet her og nu.

- Måske er det bedre at bruge penge på forskning

og udvikling i stedet for at stoppe de aktiviteter, der

har udledninger knyttet til sig. Ved at satse på viden

får vi mere opmærksomhed på problemerne og

mere opmærksomhed på løsningerne i fremtiden,

siger Peder Andersen og nævner overfiskeri som et

fænomen, der klart kan være et samfundsøkono-

misk problem, men ikke et uopretteligt problem, så

længe de sidste par fisk kan få lov at yngle.
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Bæredygtig debat for fuld musik

Er skovene hellige, eller må de vige for motorveje? Skal vi for enhver pris halvere vores udslip af
drivhusgasser – også hvis det koster fjernsyn nr. 3? Hvilke værdier vil vores børn og børnebørn
sætte højst? Det handler debatten om en bæredygtig udvikling om, når økonomen sættes
overfor økologen. Interview med sekretariatschef Peder Andersen fra Det Økonomiske Råd og
sekretariatsleder Christian Ege fra Det Økologiske Råd.

af journalisterne jesper tornbjerg og lars  ole  løcke 



Tre problemer
Fra økologen Christian Ege kommer der et bestemt

nej på spørgsmålet om, hvorvidt vi allerede oplever

en bæredygtig udvikling.

Han udpeger først og fremmest den forøgede

menneskeskabte drivhuseffekt, de mange uønskede

kemiske stoffer og næringssaltene – som tilføres fra

blandt andet gødskning til de danske vande – som

tre områder, hvor udviklingen ikke er miljømæssigt

bæredygtig, og hvor der bør fastsættes konkrete mål,

hvis overholdelse kan måles.

- Der er effekter på natur og miljø, vi er nødt til
at tage alvorligt, og der er noget, vi ikke kan
sætte en eksakt værdi på, siger Christian Ege,

der dermed udfordrer, hvad han kalder økonomens

dogme: At det er muligt i regnestykker at dokumen-

tere de økonomiske fordele og ulemper ved forskelli-

ge politiske indgreb.

Christian Ege giver et eksempel. Forskere har i Ark-

tis konstateret, at flere isbjørne er tvekønnede.

Kemiske stoffer, kendt under forkortelsen PCB –

anvendt flere tusinde kilometer borte og for en del år

siden – er under mistanke for at være skyld i, at skel-

let mellem han- og hunisbjørne udviskes.

- Hvis det er syv isbjørne, det handler om, og selvom

vi giver hver isbjørn en meget høj pengeværdi på 50

millioner kroner, så kommer vi aldrig op på, hvad det

koster at omstille brugen af ddt og pcb. Jeg mener, at

det er absurd at sætte et pengebeløb på, hvad isbjør-

ne er værd, siger Chr. Ege.

- I det omfang at tvekønnede isbjørne er sympto-

mer, så skal vi selvfølgelig jagte årsagerne, bryder

Peder Andersen ind.

- Men spørgsmålet er, om det er naturens luner

eller menneskelige aktiviteter, der er på spil her. For

eksempel falder det øgede antal tilfælde af hud-

kræft, som ozonlaget får skyld for, sammen med en

periode, hvor solbadningen er steget voldsomt, påpe-

ger han.

- Christians principper låser samfundet fast. Jeg er

dybt bekymret for planer om mekanisk at bruge

nogle få indikatorer til at måle bæredygtighed med.

Det kan blive en nytteløs og endog skadelig ekser-

cits, hvis der ikke er beregninger af, hvad det koster,

siger økonomen Peder Andersen.

Ægte opsparing
Vandene mellem økonomen og økologen deler sig

for alvor der, hvor økonomen Peder Andersen tager

udgangspunkt i en vurdering af bæredygtig udvik-

ling, den såkaldte ‘ægte opsparing’.

Ægte opspring, som Det Økonomiske Råd lancere-

de herhjemme i efteråret 1998, søger at opfange

samfundets samlede opsparing. Ikke bare opsparing

i form af traditionel økonomisk kapital som maski-

ner, bygninger og så videre, men også opspring i

form af natur, råstoffer, viden, sociale forhold, frisk

luft og så videre.

- Mindre skov kan man leve med, hvis 
der er andre oplevelsesmuligheder,
siger Peder Andersen.

Omvendt tager Christian Ege afsæt i, hvad der sker

med miljøet og i naturen: Miljøindikatorerne skal

pege i den rigtige retning, nedgang for miljøet og

naturen kan ikke byttes for et stykke motorvej eller

noget mere uddannelse.

Det kalder Peder Andersen en forskruet tanke-

gang, blandt andet fordi vi ikke i dag ved, hvordan

fremtidige generationer vurdere værdien af eksem-

pelvis miljø og kunstskatte.

Udsigt til grå hverdag 
Vandene mellem økologen og økonomen deler sig

også i forhold til behovet for økonomisk vækst.

Traditionelt har økologer nærmest set selv nul-

vækst som utilgiveligt fråds, men Christian Ege fore-

trækker at tale om at bremse den traditionelle mate-

rielle vækst samt om at opnå en anden sammen-

sætning af forbruget. En overgang til produktion af

økologiske fødevarer i sig selv giver økonomisk

vækst, påpeger han.

Det samme gør et skift fra elproduktion ved hjælp

af kul til et system, hvor strømmen kommer fra

vindmøller og andre former for vedvarende energi,

påpeger Christian Ege, der imidlertid ryster på hove-

det, når økonomer taler om udsigt til grå hverdag,

blot fordi væksten i privatforbruget falder lidt.

- Vi skal væk fra den betragtning, at en
stigning i bruttonationalproduktet er noget
vi klapper i hænderne over, og at et fald i 
BNP betyder krise.

Andre kriterier må ind. Vi slår på andre værdier end

de rent materielle, siger Christian Ege og påpeger, at

mange forældre efterspørger orlov og nedsat

arbejdstid – begge friheder, der mindsker landets

BNP, men som har meget lidt med grå hverdag at

gøre.

Midlet i den retning hedder ifølge Christian Ege en

grøn skattereform, der fremmer aktiviteter, og som

ikke fører til et større træk på ressourcer. Flere besøg

på restauranter og teatre skal for eksempel afløse

ønsket om juleindkøb per fly til London, den 2. bil

eller det 3. fjernsyn.

Farlig lav vækst
Her hopper økonomen i stolen.

- Dem, der lever nu, må overveje, hvad de vil bringe

videre. Det afgørende er ikke det 3. fjernsyn eller den

4. cykel, siger Peder Andersen, der kraftigt vender sig

imod enhver tale om at bremse den økonomiske

vækst. Han mener, at lav vækst kan gavne miljøet

her og nu, men skade miljøet på længere sigt, fordi

det nedsatte aktivitetsniveau ødelægger forskning-

en og udviklingen af nye metoder og produkter,
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Peder Andersen
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Det Økonomiske Råd
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baseret på ny viden. Derimod kan høj vækst give

muligheder for at afhjælpe forureningen.

- Vækst er godt, hvis det er en rigtig vækst, der

understøtter, at kommende generationer får gode

levevilkår. Vækst, der ødelægger, skal man sætte

politisk fokus på, men det gør man ikke ved at afstå

fra vækst. Det er karakteren af væksten, vi skal dis-

kutere, mener Peder Andersen.

Top, siger Christian Ege.

- Vi er enige om, at ændre sammensætningen af

økonomien, men vi er ikke enige om den rolle, tekno-

logiske fremskridt spiller. Ny teknologi kan ned-

bringe energiforbruget per produceret enhed, men

samtidig giver de teknologiske fremskridt øgede for-

brugsmuligheder. Øget effektivitet i brug af ressour-

cerne opvejes af ekstra forbrug, siger økologen og

kommer som eksempel med, at bedre brændstoføko-

nomi i biler er blevet elimineret af ekstra energikræ-

vende udstyr i biler som for eksempel aircondition

og varme i sæderne. Dertil kommer, at der køres flere

kilometer på vejene.

- Derfor er vi også nødt til at diskutere begræns-

ning af bilforbruget, siger Christian Ege.

Det betragter Peder Andersen som en mulighed,

men han advarer mod at se for snævert på bilerne.

- En million kroner anvendt på biler er noget
af det mindst miljøskadelige, man kan gøre,
fordi 60-70 procent går til skatter og dermed
sygehuse, skoler og andre offentlige goder.

En million kroner brugt på andre varer kan i virkelig-

heden forurene meget mere, vurderer Peder Ander-

sen.

- Jeg forstår din pointe, men jeg mener stadig, det

er en god prioritering med høje registreringsafgifter.

Studier viser også, at bilister kun betaler for omkring

halvdelen af de samlede omkostninger ved at køre,

siger Christian Ege.

Peder Andersen er enig her.

- Nej, bilisterne betaler ikke fuld pris, men bør vi

ikke også lave regnestykkerne på frisørerne, der bru-

ger mange skadelige stoffer? Og er skattestrukturen

rigtig, spørger Peder Andersen og påpeger, at for

bilernes vedkommende så burde afgifterne ligge dér,

hvor forureningen er: På antal kørte kilometer snare-

re end på registreringsafgiften.

Og så er økonomen og økologen fremme ved et

emne, hvor de er stort set enige:

Brug af økonomiske styringsmidler som grønne

afgifter, handel med CO2-kvoter og den slags. Chris-

tian Ege finder, at en grøn skattereform ikke behøver

at øge det samlede skattetryk, for det ville der næppe

være folkelig opbakning til; og Peder Andersen glæ-

der sig over, at økologer nu langt om længe har ind-

set det fornuftige i at strikke systemer sammen, der

kan spille sammen med markedsmekanismerne.
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Vi bruger begrebet i flæng, men det er de færreste,

der endnu har forstået, hvad bæredygtighed betyder i

sin bredeste udfoldelse. For Nina Schiøtz, leder af

Max Havelaar Fonden i Danmark, er bæredygtighed

lig med balance i alt, hvad vi gør – i vores tanker og

handlinger som mennesker. Både når vi agerer i pri-

vatlivet, og når vi gør det på vegne af virksomheder

og stater.

- Måske tror vi, at vi ikke kan skade os selv med

vores handlinger, som ikke er bæredygtige, og at det

i stedet går ud over andre mennesker eller lande

eller virksomheder. Men når vi agerer på den måde,

så vil det før eller siden ramme os selv, vores børn

eller børnebørn som en boomerang, siger hun.

Foruroligende alternativer
Max Havelaar er et garantimærke for bæredygtig

handel, ligesom Ø-mærket er det for økologiske

varer. Max Havelaar-mærket kaffe, te, bananer,

kakao og rørsukker er produceret under bedre

betingelser og afregnet til en anstændig pris. Formå-

let er at skabe grobund for en holdbar udvikling i de

fattige lande til gavn for mennesker og miljø.

- En virksomhed, der ikke vil betale en pris, som

gør det muligt for bonden at overleve og forsørge sin

familie, er inde på et galt spor. Måske holder bonden

op med at dyrke afgrøden, og så har man et leveran-

ceproblem som virksomhed. Måske begynder han i

stedet at dyrke noget, som bliver til narkotika og der-

med til et problem for hele vores samfund – et pro-

blem, som vi derfor i høj grad selv har været med til

at skabe, siger Nina Schiøtz.

En anden konsekvens for virksomheden kan være,

at der rejser sig en forbrugerstorm. Ofte helt beret-

tiget, mener hun, for er det acceptabelt, at man ikke

opfører sig ordentligt over for dem, der leverer ens leve-

brød? Talrige virksomheder har fået udbytterens stem-

pel på sig, ikke så få er efterfølgende bukket under.

Langt fra tanke til handling
Forbrugerne har således stor magt. Men Nina Schiøtz

mener, at der ofte er for lang vej fra tanke til hand-

ling for den enkelte. Én ting er at protestere over, at

store virksomheder tryner fattige bønder, noget

andet er at lade forargelsen udmønte sig i ændret

købsadfærd.

- Der er få tabuer i Danmark og vi taler utroligt

meget. Men nede i det lokale supermarked springer

de fleste alligevel på fem pakker kaffe for en hund.

I den nuværende situation på kaffemarkederne, hvor

priserne er dumpet katastrofalt, så er man faktisk

med til at godkende en praksis, hvor bønderne beta-

les mindre for kaffen, end hvad det koster bare at

plukke den. Det er det modsatte af en bæredygtig

adfærd, siger Nina Schiøtz og fortsætter:

- Mennesker fødes ikke egoistiske, udspekulerede,

kyniske eller onde – det er noget, vi gør os selv til

eller bliver gjort til fx gennem religiøs undertryk-

kelse. Det er rystende at se, hvordan religioner ofte

fornægter bæredygtighed – fra Osama bin Ladens

muslimske ekstremister til lige så ekstreme kristne

grupper i USA. Men uanset årsagerne til vores

adfærd så er det os selv, der hver især har ansvar for

at ændre den i en bæredygtig retning.

Viden og vilje  
På trods af heftig ufred og turbulens mener Nina

Schiøtz at verden er inde på en bæredygtig kurs. Poli-

tiske, finansielle og religiøse magthavere kan ikke

længere slippe afsted med at have patent på viden

og information. I dag er verden åben og viden er til

rådighed gennem Internettet og andre medier for

dem, der ønsker den. Og som de verdensborgere, vi

er, mener hun, at vi har pligt til at udvide vores hori-

sont: Bæredygtighed er nemlig uforeneligt med lige-

gyldighed over for verden.

- Viden og indsigt er en forudsætning for at vi kan

handle bæredygtigt. Men det er mindst lige så vig-

tigt, at viljen til at gøre noget er til stede i den enkel-

te. For man kan ikke presse bæredygtighed ned over

hovedet på nogen.

Jeg siger ikke, at folk skal være super-
idealistiske og kun tænke på andre i ønsket
om at frelse verden. Men man skal forstå, at
alting faktisk har med ”mig selv” at gøre.

Og at ethvert menneske har et medansvar for at

skabe bæredygtighed og balance. Når folk virkelig

forstår, hvad en bæredygtig livsstil vil sige, så tror jeg

ikke, at nogen vil være uenig med mig i, at det sim-

pelt hen er sund fornuft.

Mål:
Balance i alt,
hvad vi gør

Forudsætningen for en bæredygtig udvikling
er, at vi mennesker bliver bevidste om årsager
og virkninger i den verden, vi lever i. Vi skal
forstå, at alternativet til bæredygtighed er,
at vi øver skade på os selv – og det begynder
så småt at dæmre, mener lederen af Max
Havelaar Fonden i Danmark.

af journalist  jakob vedelsby

Nina Schiøtz
Generalsekretær for
Max Havelaarfonden i
Danmark
www.maxhavelaar.dk



Danskernes materielle forbrug blev fordoblet i perio-

den fra 1955 til 1980. Fra 1980 til i dag er privatforbru-

get ligeledes vokset eksplosivt. Det sker i et land, som

roser sig af at være en miljøvenlig nation – et forbil-

lede for andre, når det gælder indførelse af regler og

afgifter, som skulle styrke vilkårene for en bæredyg-

tig udvikling og vækst.

Der er ingen tvivl om, at vi gør meget for miljøet

på nationalt plan: Benzinen er blyfri, vaskemaskiner

og elpærer er blevet energirigtige, rengøringsmidler

miljøvenlige. Men samtidig kører vi stadig flere kilo-

meter i stadig større biler, vasker oftere tøj og bruger

flere rengøringsmidler, vi bygger også større huse,

investerer i flere køkkener, computere, legetøj og

mobiltelefoner. Det har skabt en situation, hvor

effekten af miljøforbedringerne på bl.a. energiområ-

det og affaldsområdet er på vej til at blive indhentet

af det voksende forbrug. Og det er en trussel mod en

bæredygtig udvikling.

Traditioner og selvrealisering
Før i tiden handlede forbrug om overlevelse. Den-

gang var vores identitet forankret i lokalsamfundet

og familien, og vores liv blev styret af uskrevne

regler for tingenes rette sammenhæng. Man kendte

sin rolle og status og vidste stort set, hvordan livet

ville forme sig. Men den struktur har vi gradvist lagt

bag os op gennem det 20. århundrede.

- Samfundet er blevet større og vi taler i dag om

den globale landsby. Samtidig har vi fået nye mulig-

heder for at præge vores livsbane. Men med udvik-

lingen har vi også mistet den tryghed og vished i

livet, som tidligere gav os en identitet. Derfor er selv-

realisering i dag det vigtigste overhovedet for os

mennesker – det er blevet en tvingende nødvendig-

hed og et konstant projekt, siger Jeppe Læssøe,

cand.psych. og seniorforsker ved Danmarks Miljø-

undersøgelser.

Selvværd gennem forbrug
Væksten i forbruget kan ikke kun tilskrives, at vi har

flere penge og til stadighed får tilbudt nye produk-

ter. Ifølge Jeppe Læssøe handler det også om det

moderne menneskes behov for at opbygge identitet

og selvværd. Det sker bl.a. ved at vi sammenligner os

med hinanden og observerer, om vi er på niveau

med de mennesker, vi identificerer os med. Et tyde-

ligt eksempel herpå er børn og unges anskaffelse af

mobiltelefoner, hvor køb af den til enhver tid nyeste

model åbner for social accept af indehaveren.

- Vi presser hinanden op i forbrug, og da
forbruget samtidig drives af trangen til
selvrealisering og -stabilisering er det
skruen uden ende.
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De glemte den menneskelige faktor 

Myndigheder og miljøorganisationer har ensidigt fokuseret på bæredygtighed ud fra en miljø-
mæssig synsvinkel. Man har ikke interesseret sig for psykologien bag det voksende materielle
forbrug. Det er galt, mener en adfærdsforsker, fordi en bæredygtig udvikling ikke kan foregå
uafhængigt af den sociale og menneskelige udvikling.

af journalist  jakob vedelsby



Generelt set jager vi rundt efter alle de muligheder,

som verden tilbyder os. Men da vi umuligt kan indfri

alle ønsker, indtræder der en konstant spænding og

frustration i os, som kan dulmes gennem forbrug,

mener Jeppe Læssøe.

Flere undersøgelser viser, at danskerne anser sig

selv for at være miljøvenlige forbrugere. Vi køber

økologiske fødevarer og svanemærket vaskepulver,

men vi opfatter overhovedet ikke, at der er en nega-

tiv sammenhæng mellem et øget materielt forbrug

og miljøet. Det, mener Jeppe Læssøe, kan henføres til

den måde, som offentlige myndigheder og grønne

organisationer har tænkt og talt om miljøet i de

seneste årtier.

- Deres budskaber handler altid om, hvordan vi

skal spare på det ene og det andet, fordi det gavner

miljøet. Problemet er, at forbrugerne opfatter det

derhen, at de skal give afkald på noget, som de plejer

at have. Og det er en yderst ubehagelig situation,

fordi forbrug er en livsnødvendig del af vores selvop-

retholdelse.

Myndighederne har simpelt hen ikke forstået,
at forbrug er så stærk en kraft, at det er absurd
at tro, at miljøargumenter kan tale det ihjel.

På menneskers præmisser
Jeppe Læssøe mener at miljødebatten, som den fore-

går i dag, skaber negative forestillinger hos folk.

Argumentationen er præget af moralske spark, der

tager afsæt i miljøets tarv. Man interesserer sig ikke

for, hvad forbrug reelt betyder for mennesker.

- I stedet for at arbejde mod forbrugerne, skal sam-

fundet arbejde med dem. Vi skal afklare, hvordan vi

på samme tid får en bedre miljøudvikling og tager

hensyn til de behov og dilemmaer, moderne men-

nesker har i forhold til at forbruge. Og vi skal prøve

at udvikle nye måder at leve på, hvor vi stadigvæk

kan forbruge, men ikke nødvendigvis behøver at

bruge mere og mere.

Diskussionen om en bæredygtig udvikling må
skifte spor nu og i langt højere grad fokusere
på målene: Hvad er det for en bæredygtig
udvikling, vi ønsker? Og hvad er det for et
fremtidigt liv, vi vil have? siger Jeppe Læssøe.

Han tror ikke på, at øget forbrug er en vej til større

lykke for den enkelte. Tværtimod mener han, at

udviklingen i forbruget, hvis den får lov til at fort-

sætte, vil medføre et endnu mere stresset samfund

end i dag. Og det er ikke dét, danskerne ønsker.

- Hvis man spørger danskerne, hvad der giver dem

størst livskvalitet, så svarer de ”familie”, ”venskaber”

og ”et godt arbejde” – alt sammen noget, som har

med det socialt nære og livets mening at gøre. Det

paradoksale er, at vi i vores handlinger modarbejder

nærheden. Vi knokler mere og mere for at få råd til

spændende oplevelser – rejser, fritidsaktiviteter og

nye ting til hjemmet. Oplevelserne modvirker

følelsen af tomhed i livet, men det sker på bekost-

ning af de nære sociale relationer, som kan give den

ønskede mening, pointerer Jeppe Læssøe.

Mere tid giver mindre forbrug
Bagved arbejdspresset og de mange aktiviteter lurer

tomheden. For når vi hele tiden presser flere og flere

ting ind i hverdagen, så bliver det vi gør mere over-

fladisk. Jeppe Læssøe mener, at vi skal stile mod et

lidt langsommere liv – ikke en stenaldervision, men

et liv, hvor mennesker giver sig tid til at dyrke sociale

relationer og udvikle sig i samværet med andre. Her

ligger vejen til bedre livskvalitet – og til en sam-

fundsorden, hvor vi ikke er afhængige af at skulle

forbruge mere og mere i stadigt højere tempo.

Han mener kun, det kan lade sig gøre at gennem-

føre en bæredygtig udvikling, hvis man inddrager

den sociale dimension – fordi bæredygtighed hand-

ler om både miljø og mennesker.

- Konkret skal vi taget fat på flere fronter: I skolen

kunne vi indføre faget ”Livsoplysning”, hvor børnene

bevidstgøres om livets mangfoldige muligheder

inden for en bæredygtig ramme. Og hvor de også

hører om den voksne generations erfaringer med

livet og lykken, siger Jeppe Læssøe og fortsætter:

- Samtidig burde man fra offentlig side blive langt

bedre til at imødekomme og støtte den utrolige idé-

rigdom, der er i befolkningen i forhold til at leve og

indrette sig på alternative måder, som bl.a. frigør tid

og reducerer forbruget. Erfaringerne fra de eksperi-

menter, som utvivlsomt vil blomstre frem, kan vi så

forholde os til og bygge videre på. Det vil sætte en

proces i gang, som kan drive en både socialt og miljø-

mæssigt funderet bæredygtig udvikling.

17

Jeppe Læssøe
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Petra Løvsted kan lide at se Gunnar glad. Sådan var

det i dag. Han stod der med telefonen i hånden og

råbte sin glæde ud i rummet. Gunnars bror havde

vundet en Volvo P1800 i Bingolotto og nu kunne

Gunnar købe broderens gamle Volvo P1800 for den

latterlige sum af 20.000 kr.

- Brormand ringede i går aftes, men da duttede

den optaget! lo Gunnar. Han lagde røret på med

tænksom mine. – Det må have været mens du talte

med din mor.

Han så på sine hænder. De rystede – sådan en

glæde havde han ikke følt, siden han var barn.

- Forstår du det? sagde han. En Volvo 69:a med 

B20-mærke på kølergitteret. Det har jeg drømt om

lige siden jeg så Chrille i The Hep Stars stå lænet

mod sådan en bil udenfor pølsevognen i Veberød.

- Idolets bil? Det er derfor, hva’? sagde Petra stille

- Jeg var ni år, sagde Gunnar drømmende, og jeg

havde allerede fået et mål i livet. En P1800 med dob-

belte udstødningsrør og tre-egret rat. Sådan noget

kan en kvinde ikke forstå.

Petra turde ikke sige noget. Det her ville betyde, at

de skulle have to biler i familien – helt unødvendigt.

Hun havde været engageret i miljøspørgsmål gen-

nem lang tid og ville absolut ikke være med til at

ødelægge vores jord. Hun syntes, at en bil var mere

end nok. Og nu to! Hun brød sig ikke om tanken,

men det var ikke let at sige, hvad hun mente. Han

var jo så glad. Man skal ikke forstyrre andres små

glædestunder. Dem skal man passe på.

Hun lovede sige selv ikke at sige noget. At lade

Gunnar mærke glæden. Han var det værd. Han

havde det ikke altid lige let på jobbet hos Statoil. Så

sent som i går havde der været problemer med ferie-

planlægning.

- Måske kan vi sælge den ene bil, foreslog hun. Og

bed sig i læben. Det bare røg ud af hende.

- Hvad! sagde han.

- Den ene bil, sagde hun og krøb sammen. Vi kan

vel sælge den ene bil? Vi behøver da ikke to. Hvordan

skal vi kunne mindske CO2 udslippet hvis alle famili-

er anskaffer sig to biler?

- Begynder du nu igen! hvæsede Gunnar. Skal jeg

ikke købe min Volvo P1800 eller hvad?

- Vi burde slet ikke have en bil, hviskede hun. Og

den der gamle bil har vel ikke katalysator? Har den?

Gunnar tog sig til hovedet.

- Katalysator? Herregud, kommer du fra en anden

planet? 

Hun havde lovet sig selv aldrig mere at tage det

her op. Eller i det mindste at vente nogle måneder.

Det var følsomt. Gunnar syntes om biler. Og de

havde jo haft de her diskussioner så mange gange.

Hvorfor kunne hun aldrig lære at holde sin mund? 

Han blev stående ved telefonen, fingerede med

røret, ville ringe og fortælle det til nogen. Måske

Anders fra Motorklubben havde lyst til at hjælpe

ham med at renovere bilen?

Men Petra stod trodsigt fast. Præcis som om hun

alligevel tænkte på at tale om det her.

- Vi har solgt motorplæneklipperen på landet,

sagde han med overdrevent opgivende stemme. Det

var okay. Vi har installeret solvarme på taget. Det var

sjovt. Vi har skaffet os energieffektivt køkkenudstyr,

det er også godt. Men alt andet. Jeg er ikke noget

miljøsvin, bare fordi jeg vil have rene underbukser
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Skal Gunnar købe drømmebilen selvom Petra mener, det skader miljøet?

af dekius  lack, forfatter

En bil må



og vasker på 90 grader, bare fordi jeg kan lide at

bade varmt og vil sove med åbent vindue.

Han så på hende. Signalerede med øjnene, at hun

skulle holde med ham. Nu ville han ringe til Anders

og tale om biler. Han afsluttede med at sige:

- Jeg er ikke noget miljøsvin, bare fordi jeg børster

tænder med en elektrisk tandbørste. Jeg har faktisk

tennisalbue og følsomt tandkød!

Hun ville holde med ham, men hun kunne ikke.

- Det er godt at du ændrer dig, svarede hun. Du bli-

ver hele tiden bedre, og det elsker jeg dig for.

Han blev irriteret, et øjeblik tænkte han på at sige

noget han ville komme til at fortryde. Han valgte en

anden strategi, som havde bedre effekt uden at han

behøvede føle sig alt for led.

Han hævede røsten og sagde:

- Stakkels dine elever! De kan ikke have det let!

Petra var der ikke. Hun var igang med sin hurtige

morgenrunde i lejligheden. Energirunden kaldte hun

det. Tomme rum er slukkede rum. Sofaen behøver

ikke stå lige op ad radiatoren, det spilder energi. Hun

flyttede den ved hjælp af tæppet. Den var vældigt

tung. Hun pustede og rettede sig op. Hvorfor skulle

Gunnar altid stille den tilbage? Det kunne hun ikke

forstå. Og så skruer man selvfølgelig ned for varmen

inden man går herfra. Ingen dryppende haner.

Samme runde hver morgen.

Gunnar ventede tålmodigt. Det var tirsdag, og de

skulle spadsere til jobbet. Han var gået med til at de

spadserede mindst en dag om ugen. Hun ville selv-

følgelig helst have, at de altid gik eller brugte offent-

lig transport, men det nægtede han. Det måtte hun

acceptere. Og nu havde han sat visse grænser. Han

ville gerne aflevere flasker til genbrug, men han

ønskede ikke at opgive sin Volvo P1800.

- Hvis alle svenskere gik sådan en tur her om mor-

genen, ville vi kunne spare et halvt atomkraftværk,

sagde hun.

- Ja, ja, sagde han og åbnede yderdøren for hende.

Han havde hørt det før.

Han elskede hende stadig, men han vidste ikke om

det rakte. Rækkehusområdet føltes som en fælde. På

deres lille stykke vej havde alle parabolantenne og

nye træstakitter. Det var kun Olssons som skilte sig

ud. De havde gipsfigurer og springvand.

Det regnede. Han slog paraplyen op og fulgte efter

hende. Han beundrede hende. Hun havde i det

mindste gnisten tilbage. Det var ikke sandt, at han

havde ondt af hendes elever. Tværtimod, han

misundte dem. Han standsede lidt bag hende. Det

var tid til at gå. Han vidste at hun også ville stoppe,

der henne ved brevkassen, deres røde brevkasse. Der

standsede hun hver morgen.

Det var næsten det eneste som skilte husene fra

hinanden. Brevkassens farve. Det bekymrede ikke

hende. Hun trak vejret dybt ind og sagde:

- I dag er en ny dag. En aldeles herlig og anderledes

dag.
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Uddrag af romanen
”Den kogende frø”, af
Dekius Lack, udgivet
på det svenske forlag
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tigt.
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2
Vi har brug for såvel nytænkning som præcisering af

begrebet ”bæredygtighed”.

For det første må vurderingen af, om en aktivitet

eller udvikling er bæredygtig, baseres på en tidshori-

sont: I hvor lang tid er det bæredygtigt at bruge fossi-

le brændsler? Intet er bæredygtigt i al evighed. Selv

solen brænder ud på et tidspunkt! Endvidere må en

vurdering af bæredygtighed afhænge af en verden i

forandring. En given aktivitet kan for eksempel blive

mindre bæredygtig efterhånden som verdens be-

folkning vokser.

For det andet – og afledt af ovenstående – er men-

neskets aktiviteter ikke enten bæredygtige eller ikke

bæredygtige. Bæredygtighed må nødvendigvis grad-

bøjes. Graden af bæredygtighed afhænger af, hvor

lang tid en aktivitet kan fortsætte uden at ”bringe

fremtidige generationers mulighed for at opfylde

deres behov i fare”, som det hed i Brundtland-rappor-

ten.

For det tredje skal graden af bæredygtighed i en

given udvikling eller aktivitet baseres på en afbalan-

cering af alle relevante miljømæssige problemstil-

linger. Hvad der er godt ud fra ét miljømæssigt per-

spektiv, kan være skidt ud fra et andet. Økonomisk

vækst øger på den ene side ressourceforbruget og

giver os på den anden side en velstand, som i endnu

højere grad gør os i stand til (og interesserede i) at

passe på naturen.

For det fjerde bør bæredygtighed – som inddra-

gelsen af en tidshorisont antyder – opfattes som et

dynamisk begreb. Bæredygtighed er ikke opnåeligt

som tilstand. Opretholdelsen af en høj grad af bære-

dygtighed kan kun lade sig gøre gennem løbende

udvikling. En sådan udvikling kan tænkes på kort

sigt at mindske graden af bæredygtighed for på

langt sigt øge den. Hvis en atlet løfter vægte for at

blive stærkere, vil det rent faktisk på kort sigt svække

ham. Først når musklerne har hvilet og er restituere-

de, opstår den ønskede effekt.

For det femte bør vi opfatte graden af bæredygtig-

hed som en objektiv, teknisk vurdering – ikke som

noget normativt. At noget er bæredygtigt er ikke

ensbetydende med, at det er ønskeligt. For at tage et

lidt ekstremt eksempel til at illustrere dette (over-

drivelse fremmer forståelsen):

Danmark ville blive mere bæredygtigt,
hvis vi indførte et forbud mod kæledyr, som
forbruger ressourcer uden at bidrage positivt
til løsningen af problemer.

På samme måde kan en udvikling, som gør Danmark

mindre bæredygtig, tænkes at være ønskelig. Der

kan være andre hensyn, som vejer tungere end

bæredygtighed. Dette kan især tænkes at være til-

fældet i situationer, hvor et facet af vores liv, som i

forvejen er meget bæredygtigt gøres en lille smule

mindre bæredygtigt. Eller i en situation, hvor men-

neskers ve og vel står på spil.
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Fem principper for
bæredygtighed

Vejen til at sikre øget bæredygtighed i frem-
tiden er økonomisk vækst og ny teknologi, for 
det kan forhindre rovdrift på naturen. En prag-
matisk indstilling til brug af pesticider og
kunstgødning er også nødvendig, sammen
med en sund skepsis overfor drivhuseffekt. I
øvrigt har det at være bæredygtig ikke noget
at gøre med, at det er godt, mener forfatteren.

af martin ågerup, konsulent og forfatter  

1
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Dette er altså mine fem principper for bære-

dygtighed:

1 Vurdering af bæredygtighed skal tage udgangs-

punkt i en tidshorisont

2 Bæredygtighed skal gradbøjes

3 Graden af bæredygtighed skal baseres på 

en afbalancering af alle relevante miljømæssige

problemstillinger

4 Bæredygtighed er et dynamisk begreb

5 Bæredygtighed er et teknisk begreb, ikke et

normativt.

Med udgangspunkt i disse fem principper vil jeg

gerne knytte nogle få kommentarer til dét at sikre en

bæredygtig udvikling.

Det første spørgsmål må være, i hvor høj grad vores

nuværende samfund er bæredygtigt. Og svaret på

dette spørgsmål er efter min mening, at vi på de fleste

områder har en ganske høj grad af bæredygtighed.

Der er faktisk ikke mange områder, hvor vi kan

forvente, at vores efterkommere vil være ringere stil-

let end os. Hvis den nuværende udvikling fortsætter,

vil de for eksempel have renere luft og mere natur.

Vores energiforsyning er baseret på kul, olie og

gas, som med den forventede teknologiske udvikling

kan levere billig energi til os selv og vores efterkom-

mere i mange hundrede år. Forureningen fra moder-

ne kraftværker er meget beskeden.

Jokeren i denne problemstilling er muligheden for,

at vores afbrænding af fossile brændsler og den

deraf følgende ophobning af CO2 i atmosfæren,

medfører en opvarmning af vores klode. Mediernes

dækning af drivhusproblematikken kan give indtryk

af, at spørgsmålet om en betydelig menneskeskabt

drivhuseffekt er videnskabeligt afgjort. Dette er

imidlertid ikke tilfældet. Der er fortsat legitim tvivl

om drivhus-hypotesen, hvilket en lang række aner-

kendte klimaforskere har skrevet under på. Det er

imidlertid fornuftigt at udvise rettidig omhu. Denne

består efter min mening først og fremmest i at

udvikle nye, billige ikke-fossile energiteknologier.

Det kan vi snildt tillade os at bruge 25 år på og heref-

ter 25 år på at indføre dem – uden at jorden går

under af den grund.

Jeg vil vove den påstand, at det danske samfund

aldrig har været mere bæredygtigt, end det er i dag.

Danmarks høje grad af bæredygtighed skyldes vel-

stand og teknologi. Vores forfædre var meget

afhængige af nogle få af naturens ressourcer, som de

derfor var nødt til at drive rovdrift på. Allerede i

vikingetiden havde en meget lille befolkning med et

meget beskedent forbrug fældet halvdelen af de

danske skove. Sydeuropas skove blev fældet i oldti-

den! I dag planter vi skov. Vi har erstattet træ som

vores primære energikilde. Træ var endvidere vores

forfædres primære materiale til byggeri og redska-

ber. I dag har vi i tusindvis af nye materialer til vores

rådighed. Vi er ikke nær så sårbare. Dét giver mere

bæredygtighed.

Vejen til at sikre øget bæredygtighed i fremtiden

er økonomisk vækst og ny teknologi. Økonomisk

vækst giver os ressourcer og ny teknologi giver os

værktøjer og metoder til hele tiden at komme videre

til det næste udviklingstrin. Vore forfædres teknolo-

giske udvikling gik for langsomt. Derfor nåede de at

drive rovdrift på den primære ressource – træ – i det

udviklingstrin, de befandt sig i. Det statiske samfund

er bæredygtighedens værste fjende! Det undrer mig,

at mange fortalere for bæredygtig udvikling i bedste

fald er lunkne overfor ny teknologi.

Jeg undrer mig også over, at mange fortalere for

bæredygtighed så ukritisk peger på økologi. Der er

fordele og ulemper ved brugen af kunstgødning og

pesticider. En klar fordel er et højere udbytte per hek-

tar, hvilket gør det muligt at opdyrke mindre land og

dermed få mere natur. På verdensplan kan pesticider

og kunstgødning være med til at sikre bevarelsen af

regnskov og anden natur. Ulempen ved pesticider er,

at de kan være giftige for mennesker og dyr i høje

koncentrationer. Pragmatisk afbalancering af fordele

og ulemper vil føre til den konklusion, at brug af

moderate mængder af pesticider og kunstgødning

vil øge graden af bæredygtighed. Hvorfor så holde

fast på en dogmatisk nul-grænse i økologiens navn?

Som sagt bør mere bæredygtighed ikke ukritisk

betragtes som ønskværdigt. Man kan få for meget

bæredygtighed. Tidshorisonten kan blive for lang.

Når miljøfolk taler bekymret om forholdene for

vores børnebørn og oldebørn dannes der billeder på

vore nethinder af hjælpeløse babyer. Men vi skal

huske, at 

om 100 år – når mine oldebørn er voksne 
– vil danskerne være 4-7 gange rigere, end vi er
i dag! De vil have teknologier, som vi knap kan
drømme om. De vil se tilbage på os som en
flok lavteknologiske fattigrøve.

Og de vil more sig lidt over, at vi brugte vores spar-

somme ressourcer på at forsøge at beskytte dem.
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Martin Ågerup
Management konsu-
lent i Connector A/S
Forfatter til bøgerne
”Dommedag er aflyst”
og ”Enerne”
www.enerne.dk/martin.htm



Diskussionen om bæredygtighed startede i sin tid

med en erkendelse af, at der var omkostninger for-

bundet med en udvikling, hvor materiel velstand og

økonomisk vækst var de altdominerende mål for

samfundsudviklingen, fortæller John Holten-

Andersen, der er sekretariatschef i Naturrådet:

- Vi trak mere og mere på naturens ressourcer, og

det var klart, at sådan kunne samfundet ikke fort-

sætte. Vi måtte med andre ord udvikle et mere bære-

dygtigt forhold til naturen, hvor vi ikke udtømte

naturens ressourcer, og ødelagde naturens balancer

gennem forurening og affald.

For at skabe en bæredygtig udvikling mener John

Holten-Andersen, at vi skal omorganisere både sam-

fundet og vores liv, og prioritere nogle andre værdier

end i dag. Et lavere forbrug og en mindre materiel

velstand behøver i den forbindelse ikke resultere i

afsavn, men kan derimod blive en berigelse for folks

livskvalitet, fremfører han:

- Vores samfund er som en supertanker, og det kan

være svært at få drejet den i en anden retning. Men

det er nødvendigt at have en vision om, hvor vi vil

hen.

Den jagt efter mammon, vi i dag forfølger, og
den måde vi lever vores liv på, presser ikke kun
naturen, men også os selv.

Ny teknologi og respekt for naturen
John Holten-Andersen mener, at naturens processer

er så komplicerede, at vi ikke klart forstår sammen-

hængene og derfor skal være forsigtige med, hvad vi

gør:

- Forsigtighedsprincippet er et almindelig aner-

kendt princip, som jeg ikke syntes man altid drager

den fulde konsekvens af.

Det har jo gang på gang vist sig, at når vi 
har fundet en smart ny teknik, som kan gøre
tingene hurtigt og effektivt, så har det 10-20 år
senere vist sig at være en katastrofe,

siger han og uddyber:

- Da f.eks. ozonnedbrydende stoffer kom frem

troede man, at det var vidundermidler der var ugif-

tige, og indtil for nyligt troede man også, at der var

såkaldte miljøvenlige sprøjtemidler, men dem finder

man nu i grundvandet. Og når man ser på, hvilke

overraskelser fortiden har givet os, finder jeg, at de

nye genteknologier indenfor landbruget er meget

betænkelige.

Selvom John Holten Andersen er kritisk overfor

økonomisk vækst, mener han bestemt, der er behov

for at forsøge forbedre teknologien:

- Fortidens teknologier har ikke været særlig næn-

somme overfor naturen. Der er ikke nogen ny opfin-

delse eller ny teknik, som er uden problemer, og der-

for skal vi vurdere, om vi skaber større problemer

end vi løser ved at indføre ny teknologi.

Men vi skal i højere grad tage udgangspunkt i for-

sigtighedsprincippet og en grundlæggende respekt

for naturens kompleksitet og mangfoldighed. Det er

jo den økologiske tanke: At vi f.eks. skal producere

fødevarer i respekt for naturens egne balancer, i

stedet for at kontrollere naturen ved hjælp af bl.a.

pesticider.
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Sænk forbruget,
nyd naturen og hinanden
En bæredygtig udvikling kræver omorganisering, mere nænsom teknologi og nye værdinormer i
samfundet. Det gælder blandt andet om at sikre en levende natur, som ikke altid og overalt er
under menneskers kontrol.

af thomas dinesen, journalistbureauet  ex-press

Vækstkritik og
vækstoptimisme
Der er i dag to hoved-
opfattelser af hvordan
man kan sikre en
bæredygtig udvikling.
Den første går ud på at
vi grundlæggende ikke
skal ændre ved det
moderne projekt, der
handler om at skabe
mere vækst og vel-
stand. Væksten skal
ifølge denne tanke-
gang søges afkoblet
fra miljøbelastningen.

Den anden opfattelse
er den vækstkritiske
opfattelse. Den afviser
ikke, at man rent
teknologisk kan blive
bedre til at håndtere
miljøproblemer og
effektivisere ressource-
forbruget, men den
stiller dog samtidig
spørgsmålstegn ved,
hvor langt man kan
komme ad denne vej.
Ifølge denne opfattelse
er der også brug for en
omprioritering af
målene for samfundet
og vores liv, fordi der er
grænser for, hvor stort
et materielt forbrug,
der er meningsfyldt.



Forureneren skal betale
John Holten-Andersen medgiver dog, at man ikke

kan producere stigende mængder fødevarer, hvis

man skal være meget hensynsfuld over for naturen:

- Vi skal satse på at gøre tingene mere effektivt i

forhold til at udnytte naturens ressourcer, men sam-

tidig skal vi også stræbe efter nogle andre værdier

end dem, der er forbundet med materiel velstand.

For at sikre en mere bæredygtig og retfærdig udvik-

ling mener han, at man bl.a. bør indføre et princip

om, at forureneren betaler:

- Produktioner, der belaster naturen, påfører sam-

fundet nogle omkostninger, og disse omkostninger

bør afspejles i varerne pris. Så ville markedet være

mere retfærdigt og markedsprisen afspejle hvad det

reelt koster samfundet, og så skal forbrugerne nok

sørge for at købe de varer, der er konkurrencedygtige.

Ejendomsret og adgang til natur
Bæredygtighedsdiskussionen handler også om ejen-

domsretten. Som ejendomsretten i dag er formule-

ret, har ejerne en ret til at udnytte det areal de ejer,

men ikke nogen pligt til at beskytte det for fremti-

dens generationer.

- Jorden i Danmark ejes af færre og færre menne-

sker. De fleste bor i dag i byerne, og antallet af aktive

landbrug er på færre hænder. Dermed har færre

mennesker et ansvar for at viderebringe de værdier,

der ligger i naturen til næste generation. Bæredyg-

tighedsdiskussion burde derfor også handle om ret

og pligt i forhold til ejendomsretten, siger John

Holten-Andersen.

I takt med at færre ejer jorden begrænses også den

formelle adgang til naturen, mener han:

- Måske skal man bløde ejendomsretten op, så de

mennesker, der ikke har formel ejendomsret, allige-

vel får adgang til at færdes i den natur, som andre

ejer. Der er to veje at gå. Det ene handler om at staten

sikrer os nogle arealer, der er vores fælles ejendom.

Den anden vej er at sikre én eller anden form for

adgang til de naturområder, hvor der er private ejere.

De to veje udelukker naturligvis ikke hinanden.

Skrækscenario og vision 
John Holten-Andersen mener desuden, at spørgsmå-

let om bæredygtig udvikling grundlæggende hand-

ler om menneskehedens overlevelse på et værdigt

grundlag:

- Det kan godt være at menneskeheden 
kan overleve med en natur som stort set er
forsvundet. Men jeg syntes ikke, det er en 
rar tanke 

at forestille sig at leve et liv, hvor alt det spontane og

alle de gratis goder, som er forbundet med naturen

er væk, og der kun er det tilbage, som vi styrer og

inddrager i vores produktion, siger han og fortsætter:

- Hvis man tænker på den nuværende udvikling,

med lidt små justeringer omkring miljø og natur, og

et værdigrundlag, som fastholder at vi alle sammen

skal have højere og højere velstand, så tør jeg slet

ikke se 100 år frem i tiden, for det ser for gruopvæk-

kende ud. Derfor vælger jeg at være positiv og sige,

at sådan skal det ikke gå.

Hans vision er derfor, at vi begynder at satse på

nogle andre værdier end de materielle, værdier som

handler om natur og miljø, omsorg for hinanden og

tid til fordybelse.

- Det vil kræve en omprioritering fra materiel vel-

stand til andre former for livskvalitet. En naturople-

velse er jo et gratis gode, og hvis folk kom mere ud og

oplevede naturen ville de også være mere optagede

af at værne om naturen, siger John Holten Andersen

og fortsætter:

- Hvis vil vælger at effektivisere ressourceudnyt-

telsen, og ændre vores prioriteringer og værdier i for-

hold til hvad der er vigtigt i tilværelsen, så kan jeg

ikke se, hvorfor vi ikke kan få et mindre anstrengt og

mere afbalanceret samfund og liv, end vi har i dag.

Det vil både komme mennesker og naturen til gode.
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John Holten Andersen
Sekretariatschef for
Naturrådet
www.naturraadet.dk



Landbruget har en central rolle, når det drejer sig om

bæredygtighed. Landbrugets aktiviteter optager 62

procent af vores areal, og hvis skovbruget tælles med

drejer det sig om 78 procent. Desuden er det landbru-

get, der leverer vores fødevarer.

- Fødevaresikkerhed er først og vigtigst på dagsor-

denen i dag. Jeg mener, at vi herhjemme er utroligt

godt med. Vi producerer fødevarer af høj kvalitet. En

ny undersøgelse fra Fødevareministeriet viser, at vi

ligger lavest i verden, hvad angår medicinforbruget

til dyr, siger Peter Gæmelke.

Han mener, at enkelte brådne kars ulovligheder

omkring brug af antibiotika ikke må have lov at øde-

lægge et sammenlagt flot billede. At den gode udvik-

ling skæmmes af en lille stigning i det medicinske

forbrug af antibiotika mener Peter Gæmelke er

mindre vigtigt:

- Det er naturligt, og hvad vi måtte forvente efter

vi for to år siden frivilligt besluttede at udfase bru-

gen af antibiotiske vækstfremmere i foderet. Dyr der

bliver syge skal jo behandles, alt andet er dyrplageri;

og gælder det smågrise i den kritiske periode, hvor

de ofte får diarre, er antibiotika eneste mulighed –

ellers dør de.

Landbrugsrådet har lavet beregninger over det

totale forbrug af antibiotika – altså for både medicin

og vækstfremmere. Ifølge disse beregninger er for-

bruget faldet knap 60 procent gennem de sidste 

seks år.

Ser vi fremad, mener Landbrugsrådets præsident,

at der endnu er store fremskridt at hente – omkring

naturlige biologiske ”vækstfremmere” (vitaminer,

mineraler m.m.), der tilsættes foderet og styrker

dyrenes immunsystem, og desuden helt generelt

omkring fødevaresikkerhed.

- Men i takt med, at vi forbedrer fødevaresikker-

heden, dukker der også nye kraftige bakteriekulturer

op som vi må finde gode måder at bekæmpe. Og det

nytter ikke, at producentledet holder en høj hygiejne,

hvis det samme ikke sker videre hos slagteren, i res-

tauranten eller hjemme på forbrugerens spækbræt,

understreger Peter Gæmelke.

Størrelsen ikke afgørende
På natur- og miljøområdet mener Peter Gæmelke

også, at man er nået langt de senere år bl.a. gennem

Vandmiljøplanerne:

- Vi er nået langt mod en balance mellem input og

output, men der er stadig nogle problemer, som vi

skal videre med. Det gælder f. eks. udledningen af

fosfor visse steder i landet og ammoniakfordamp-

ningen fra dyrehold, især fra stalde og øvrige anlæg,

siger Peter Gæmelke.

En helt ny rapport fra Danmarks Miljøundersø-

gelser (DMU) konkluderer, at det generelt går godt

med at begrænse udledningen af fosfor – selv om alt

for mange søer stadig har det for dårligt; kun 30 pro-

cent af de danske søer opfylder deres målsætning for

vandkvaliteten.

Men forbedringerne skyldes især, at spildevands-

belastningen fra industrier og byer er blevet begræn-

set. Derfor er det i dag specielt tabet af fosfor fra

landbrugsarealer, der er problemet. I forhold til den

samlede fosfor-belastning tegner landbruget sig for

en større del end tidligere – fra 10 til 20 procent i

slutningen af 1980´erne til over 50 % i slutningen af

1990’erne.

Peter Gæmelke mener, at en kommende Vandmil-

jøplan 3 bør tage et mere individuelt udgangspunkt

omkring graden af belastning:
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For langt mellem land og by

Landbruget skal holde orden i egne miljørækker og Landbrugsrådets præsident synes faktisk,
at det går meget godt med det ”selv om der bestemt stadig er forbedringer at hente”.
Men Peter Gæmelke mener, at det helt store problem i forhold til bæredygtighed er forståelses-
afstanden – mellem land og by, og mellem de mange og til dels modstridende forbrugerkrav 
til fødevareproduktion.

af journalist  ulla  lund

Facts om landbruget
I 1970 var der 140.200
antal landbrug her-
hjemme. I 1999 var tal-
let faldet til 55.800 og
man forventer, at det
vil nå ned på et sted
mellem 10.000 og
15.000 i løbet af de
næste ti års tid.

Størrelsen af bedrifter
er steget fra 1970 til år
2000 steget fra 21 hek-
tar i gennemsnit til 50
hektar. 91 procent af
landbrugsbedrifterne
er enkeltmandsvirk-
somheder. I år 2000 var
der 3.466 autoriserede
økologiske bedrifter,
der dækker et samlet
areal på 165.258 hektar.

Ydelserne både på
landbrugsarealerne og
for husdyrene er også
steget markant. Mens
en ko tilbage i 1980
årligt gav ca. 5200 kilo
mælk årligt er tallet
steget til ca. 7600 kilo i
dag.

Og mens en gris nåede
at føde i snit 16 grise
om året tilbage i 1980,
så bliver det til 22 i dag.



- Udgangspunktet kunne være, hvad jordbunds-

forholdene lokalt kan bære, og den enkelte land-

mands mulighed – i form af omkringliggende jorde 

– for at anvende sit kvælstof-overskud positivt og

undgå en for voldsom udvaskning til søer og vand-

løb.

Når det drejer sig om de meget omdiskuterede

grise, specielt belastningen fra de store svinefarme,

vil Peter Gæmelke ikke sige, om der er for mange i

forhold til hvad miljøet kan bære, eller om der er

plads til endnu flere. Ligesom han mener, at det ikke

er størrelsen på grisefarme eller andre landbrugsbe-

drifter, der er afgørende – men produktionsmetoder

og belastningen af miljøet.

- Flere områder kan godt bære flere grise, mens der

andre steder allerede er for mange; både i forhold til

den jord, som gyllen kan køres ud på, og hvilken type

undergrund det drejer sig om. Sårbarheden er større,

hvis der for eksempel er tale om sandjord, som alt

hurtigt passerer igennem ned til grundvandet, siger

Peter Gæmelke.

Han mener, at der går alt for lang tid med at få

udpeget de særligt følsomme jorde helt præcist ”så

man bedre kan lokalisere, hvor man skal passe sær-

ligt på”.

Udviklingen i retning af endnu færre landbrug

betragter Peter Gæmelke ikke nødvendigvis som

noget dårligt – set med miljøbrillerne på.

- Ofte er der bedre planlægning og bedre teknologi

på de store bedrifter, så man kan producere med et

minimum af belastning. Det er for eksempel en

meget stor forbedring at landmænd begyndte at

bruge lukkede slangesystemer til at sprede gylle

frem for fra åbne vogne. På det felt har de store

bedrifter været først fremme. Nu er vi så nået dertil,

at de åbne vogne er helt forbudt at bruge fra næste

år, siger Peter Gæmelke.

Naturforvaltere 
Landbrugets dobbeltrolle såvel som producent og

naturforvalter er en balancegang, som kan være

vanskelig.

- Der er mange krav og de peger lidt i hver sin ret-

ning.

Sikkerhed er det første og vigtige punkt, men
forbrugerne i dag lægger jo også stor vægt
på dyrevelfærd. Problemet er, at det aller-
vigtigste for forbrugerne er lave priser, og det
harmonerer ikke altid med velfærd.

For mejerivarer går det økologiske salg godt, mens

det kniber omkring afsætningen af kød. Også inden

den økologiske bølge havde vi f. eks. Antoniusgris og

gourmet-kød, men det fylder under en procent af

salget, siger Peter Gæmelke.

I flere år har man i miljøkredse debatteret, hvor-

vidt man skulle tage konsekvensen af nutidens store

bedrifter, bl.a. de enorme svinefarme, og betragte

dem – i forhold til miljøreglerne – som en industri-

virksomhed.

- Det er efter min mening forkert. Selv om vi er

oppe i storproduktion handler det stadig om levende

væsner. Et landbrug med dyr kan ikke ligesom en

fabrik lukke ned klokken 16 og holde weekend,

understreger Peter Gæmelke.

Når det drejer sig om adgangsforholdene til vores

natur, hvor landbruget hersker på størstedelen,

mener Peter Gæmelke, at mulighederne er udmær-

kede. Han mener at 

den største udfordring er at få folk ud – ud i
naturen, ud i kulturlandskabet og helst i større
stil end i dag ud og besøge landbrugsbedrifter.

- Tidligere havde de fleste danskere en eller anden

familierelation til landbruget, sådan er det ikke i

dag. Det gør det ekstra vigtigt på anden vis at invite-

re folk indenfor i landbruget, ellers skabes der for

mange gensidige fordomme frem for forståelse af de

forskellige vilkår i byerne og på landet, siger Peter

Gæmelke.

Han fremhæver, at ude i de små lokale samfund

går samarbejdet fint – også selv om der visse steder

er lugtgener f. eks. når der køres gylle ud:

- Lugtproblemerne skal selvfølgelig løses hurtigst

og bedst muligt. Men jeg har indtryk af, at mange

bærer over med det og betragter det som en del af at

bo på landet; og de er meget glade for de aktiviteter

og det liv, som landbruget er med til at fastholde.

Landbrugets organisationer har sammen med Fri-

luftsrådet haft et projekt ”Spor i landskabet”, hvor

sti-net over landbrugsjord og gennem skove har

givet nye muligheder for oplevelser. Men få kommer

ud og slider på stierne, som ikke er blevet anlagt,

men vedligeholdes netop ved, at der jævnligt tram-

per folk hen ad og går dem til.
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Peter Gæmelke
Præsident for
Landbrugsrådet
Gårdejer
www.landbrugsraadet.dk 



- Jeg ved ikke præcis, hvordan en bæredygtig by ser

ud, men jeg har en god idé om det: Dens energiforsy-

ning skal komme fra vedvarende kilder, fordi fossile

brændstoffer forurener og slipper op. Byen skal også

eksistere i et kredsløb – fra jord til bord til jord. De

næringsstoffer, vi tager fra naturen, skal føres tilba-

ge igen, og vi skal genbruge vores uorganiske affald,

siger Povl Markussen, en af initiativtagerne til de

bæredygtige aktiviteter i Hyldespjældet, hvor han

også bor. Han er endvidere leder af Agenda Center

Albertslund.

- Endelig skal vi ville leve livet bæredygtigt, fort-

sætter han. – Teknologi kan hjælpe os med at løse

miljøproblemerne, men kun hvis vi selv vil. Succesen

afhænger i høj grad af det enkelte menneskes vilje til

at praktisere en bæredygtig kultur.

Det begyndte med et hønsehus
Visionerne var store og det kunne ikke gå hurtigt

nok – dengang i 1988, da det bæredygtige projekt

startede i den almennyttige boligafdeling Hylde-

spjældet i Albertslund. Initiativtagerne ville have

solfangere, solceller, vindmøller, rodzoneanlæg og

meget andet. Derfor blev de slemt skuffede, da det

viste sig, at ingenting kunne lade sig gøre – økono-

misk, lovgivningsmæssigt, teknisk eller praktisk.

- Men så tog vi skeen i den anden hånd, vendte

vores plan om og tegnede et hønsehus på bagsiden.

For det var noget vi selv kunne finde ud af, fortæller

Povl Markussen.

Det tog halvandet år før hønsehusprojektet var på

skinner, men tiden var godt givet ud. For undervejs

lærte han og de andre aktive i Hyldespjældet, at for-

andringer, som implicerer mange mennesker, skal

tage den tid de tager.

- Det er vigtigt at have store visioner, som man

kan pejle efter. Men det er lige så vigtigt at tage små

skridt, så alle involverede er bevidste om, hvilke for-

dele og perspektiver, forandringerne indebærer. Med

hønsehuset fik vi engageret beboerne og sat gang i

vores proces i retning af øget bæredygtighed – en

proces, hvor alting drives på frivillig basis af beboer-

grupper og -netværk med egne ansvarsområder,

siger Povl Markussen.

Engagement og livskvalitet
Et af de første mål for beboerne var at reducere vand-

forbruget. Og ved hjælp af teknologiske hjælpemid-

ler og grundig information lykkedes det at halvere

forbruget. Ikke mindst informationsdelen var en vig-

tig succesfaktor, for, som Povl Markussen siger:

- Én ting er at opsætte vandsparedimser overalt,

men hvis folk lader vandet løbe, kan det være lige

meget. Vi skal ændre på vanerne, teknikken gør det

ikke alene.

I Hyldespjældet informerer man gennem beboer-

bladet, men effekten er størst ansigt til ansigt – som

når beboerne i affaldsgruppen møder op i ”gen-

brugsgården” to gange om ugen og rådgiver om

sortering.

- Det er utroligt tilfredsstillende at skabe miljø-
mæssige, økonomiske og sociale resultater
sammen med sine naboer. Det giver øget livs-
kvalitet – og dét er den væsentligste drivkraft
for os mennesker,

siger Povl Markussen, der mener, at man fint kan

lade sig inspirere af andres erfaringer, når man

igangsætter bæredygtige initiativer. Men det er sam-

tidig vigtigt, at initiativerne udspringer af ens egne

visioner og tilpasses den konkrete bebyggelse.

- Det er i det nære at projektet bliver vedkommen-

de – og tænder det nødvendige engagement, slutter

han.
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Med små skridt mod store visioner 

Hyldespjældet i Albertslund er et alternativt bosamfund med 390 lejligheder, 800 mennesker 
og et stort fællesareal. En naturoase i byen, som er udsprunget af beboernes vision om at leve
bæredygtigt – og de er godt på vej.

af journalist  jakob vedelsby



Halveret vandforbrug 
Hyldespjældet har indført vandspareteknologi på

alle vandhaner og brusere, vandbesparende lavskyl-

toiletter og individuelle vandmålere i alle lejligheder.

Det har, sammen med grundig information, reduce-

ret det samlede vandforbrug i ejendommen fra

60.000 m3 årligt til under 30.000 m3. Udover miljø-

fordelen har dette medført en kontant besparelse på

mere end 1 mio. kr. årligt. Derudover samarbejder

Hyldespjældet med vaskemaskinefirmaet Nyborg

om at udvikle et anlæg til fællesvaskeriet, som vil

gøre det muligt at genbruge 80-90 procent af vaske-

vandet, samtidig med at el- og sæbeforbruget mini-

meres.

Effektiv affaldssortering
Der er indført et affaldssystem med sortering i over

40 fraktioner. Ved alle lejligheder findes kassetter til

henholdsvis glas og papir. Man kan også få en hjem-

mekompostbeholder til organisk køkkenaffald, hvil-

ket over halvdelen af beboerne i flerrumslejligheder

har taget imod. Alternativt afleveres køkkenaffaldet i

de fælles varmekompostbeholdere, der indtil videre

fungerer på eksperimentel basis. Restaffaldet kan

beboerne komme af med i en af de 20 affaldsøer, der

er placeret i bebyggelsen. Hyldespjældet har også en

”byttebod” til bl.a. tøj, legetøj og bøger. Før affalds-

systemet kørte beboerne tre store lastbilcontainere

med affald på lossepladsen hver fjortende dag. Det

tal er i dag nedbragt til tre om året.

Vedvarende energi 
I Hyldespjældet har man længe ønsket at anvende

grøn el fra vindmøller til fællesbelysning og -lokaler,

genbrugsgård og vaskeri. Men man har gang på

gang løbet panden mod en lovgivningsmur, som bl.a.

forhindrer almene boligselskaber i at investere i

vindmølleanlæg. Der er ligeledes drømme om at

installere solcelleanlæg – et projekt, der muligvis er

kommet nærmere med nye statslige støtteordninger

og faldende priser på solcelleteknologi. Indtil videre

er der opført et demonstrationsprojekt med solceller,

som driver et springvand.

Flere bæredygtige initiativer
Der er indført lavenergipærer til fællesbelysning.

Derudover erstattes termoruder løbende med lav-

energiruder. I forbindelse med udskiftning øger man

desuden glasarealer, hvilket giver mere lys i lejlighe-

derne og en bedre bokvalitet.

Med støtte fra Miljøstyrelsen er der installeret ti

urinsorterende toiletter i bebyggelsen. Formålet er at

genbruge beboernes urin som gødning på den fælles

mark, hvor de dyrker grønsager. Indtil videre aftager

forskere fra Landbohøjskolen hovedparten af urinen

til videnskabelige undersøgelser på deres forsøgs-

marker.

Beboere fra Hyldespjældet har endvidere taget

initiativ til en delebilklub.

Naturen ind i byen
Alle flerrumslejligheder har en lille have, som bebo-

erne kan udnytte som de vil. Derudover er en del af

det fælles græsareal omdannet til nyttehaver til

beboerne. Der er også opført et drivhus med plads til

at ti familier kan dyrke bl.a. agurker og tomater. Man

har endvidere fjernet arealer med fliser og pynte-

grønt og i stedet plantet frugttræer og frugtbuske.

Der er også opført flere naturlegepladser til børnene,

tolv hønsegårde og fire volierer med papegøjer,

undulater og andre fugle. Endelig er en gruppe af

familier gået sammen i et lammelaug, som hvert

forår køber lam, passer dem hen over sommeren og

slagter dem om efteråret.

Alle arealer dyrkes økologisk uden brug af kunst-

gødning og sprøjtegifte.

Færre sociale problemer
Hyldespjældet var plaget af tunge sociale problemer

i slutningen af 80’erne. Statistisk set burde bebyg-

gelsen, ifølge Povl Markussen, være en social ghetto

på grund af de mange bistandsklienter, førtidspen-

sionister, enlige forsørgere, indvandrere, psykisk

syge mv. Men det er gået stik modsat og beboerne

lever ganske harmonisk med hinanden. I Hylde-

spjældet er man ikke i tvivl om, at miljøaktiviteterne

har været med til at udvikle det nuværende fælles-

skab. En vigtig faktor er også den økologiske café,

som holder åben to gange om ugen. Her dukker 

60-80 mennesker op hver gang. Den gode stemning

understreges af, at fraflytningsprocenten er faldet

fra 20-30 årligt i slutningen af 80’erne til ca. 10 i 2001

– og at Hyldespjældet i dag har boligforeningens

længste venteliste.
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Hyldespjældet
– på vej mod 
et bæredygtigt
bosamfund

Paul Markussen
Leder af Agenda
Center i Albertslund
Beboer i Hyldespjældet
www.agendacenter.dk



En virksomhed, der ønsker at nedbringe belastning

af miljøet i omgivelserne og arbejdsmiljøet, kan gøre

det ved hjælp af såkaldt livscyklusorienteret ledelse,

fortæller Kim Christiansen. Han arbejder med livs-

cyklusvurdering og – ledelse hos det uafhængige

teknologiske serviceinstitut dk-TEKNIK ENERGI &

MILJØ og var i august 2001 med til at arrangere en

international konference om livscyklusorienteret

ledelse.

- I livscyklusorienteret ledelse kombinerer man en

række værktøjer for at finde frem til løsningsmulig-

heder, fx på forekomst af uønskede kemikalier i pro-

dukterne. Man bruger ét værktøj til at skabe over-

blik, og finde ud af hvor skoen trykker, og et andet til

at vuredere miljøfarligheden af et stof, og måske et

tredje værktøj til at finde frem til erstatningsmulig-

heder, siger Kim Christiansen og fortsætter:

- Produktorientering går desuden ud på, at det ikke

er nok at se på hvad der foregår i ens egen virksom-

hed, men at man også er nødt til at se på, hvordan

tingene er fremstillet hos leverandørerne og under

hvilke miljøforhold.

Virksomheden må føre dialog med alle interesse-

rede parter, ikke bare med myndigheder, leverandø-

rer eller kunder. Der skal også være et samspil med

medarbejdere eller borgere.

- Når man taler om bæredygtighed kan man ikke

gå på et ben, man er nødt til at gå på to, eller tre eller

fire. Det er stadig virksomheden, der skal træffe den

endelige beslutning, men man ser sig på den måde

lidt bedre for, inden man vælger den ene eller anden

teknologiske løsning, siger Kim Christiansen.

Effektive økonomiske styringsmidler
Kim Christiansen ser gerne, at vi om 20 år har fået

indrettet vores produktion og forbrug så vi opfylder

de såkaldte faktor 4 mål i Danmark. Det vil sige, at vi

bruger 25 procent af den mængde energi og de mate-

rialer som vi bruger i dag, hvis vi fastholder samme

levestandard. Hvis levestandarden i den nærmeste

fremtid vokser drastisk, vil der opstå et behov for en

tilsvarende effektivisering af teknologien, så miljø-

belastningen ikke bliver større end i dag.

Kim Christiansen mener, at de politiske løsninger,

der skal til for at opfylde målsætningerne i faktor 4

først og fremmest handler om motiverende og

begrænsende styringsmidler:

- Man kan lægge en generationsambition ind, hvor

man vil gøre det ad frivillighedens vej og via uddan-

nelse. Så vi starter helt fra børnehaven og folkesko-

len med at give de næste generationer en bedre
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Livscyklus og bæredygtighed
Livscyklusvurdering er en metode til at gøre produktionen mere miljøvenlig. Men en renere og
mere bæredygtig produktion fremmes også af forbrugernes valg. Bæredygtig udvikling kræver
konsekvente styringsmidler som motiverer til at ændre adfærd.

af thomas dinesen, journalistbureauet  ex-press

Faktor 4 og faktor 10
Begreberne faktor 4 
og faktor 10 er blevet
fremsat som nogle
strategiske mål for at
udnytte ressourcerne,
så man opnår bære-
dygtige produktions-
og forbrugsmønstre.
Strategien handler i
høj grad om at effek-
tivisere brugen af res-
sourcer og nedbringe
miljøbelastning og
CO2-udledning. Faktor
4 betyder således, at vi
for hver gang vi produ-
cerer eller forbruger
noget, skal belaste mil-
jøet fire gange mindre
end vi gør i dag.

Målene blev oprinde-
ligt formuleret af en
international gruppe
forskere og erhvervs-
folk fra det tyske Wup-
pertal Institut. Og ved
FN’s særlige general-
forsamling om den
globale handlingsplan
i 1997 blev de rige
lande opfordret til at
undersøge mulighe-
derne for at nedbringe
deres miljøbelastning
med en faktor fire eller
faktor 10 i løbet af de
næste 30-50 år.



viden om hvad der er plads til og hvad der ikke er

plads til, og opdrage dem til at udvise større måde-

hold. Den indsats syntes jeg også, man skal satse på,

men sådan som udsigterne er for øjeblikket når vi

det ikke, hvis vi bare venter på, at folk skal blive klo-

gere, understreger han og fortsætter:

- Derfor er man nødt til at se på, hvordan man kan

motivere private forbrugere og virksomheder til at

ændre adfærd. Hvis man kan vise folk, at det er billi-

gere at gøre tingene på en anden måde end man har

været vant til er det let at få folk til at ændre adfærd,

og til det formål er de økonomiske styringsmidler

klart de mest effektive.

Konsekvens i valg af styringsmidler
Kim Christiansen peger bl.a. på, at man kunne indfø-

re en såkaldt differentieret moms, så forbrugerne

betalte mindre i moms for produkter, som var min-

dre miljøbelastende end andre:

- Som det er i dag skal de virksomheder, som tager

miljøhensyn og f.eks. får miljømærket deres produk-

ter, betale for det – mens de, der ikke gør noget,

slipper gratis. En anden mulighed er at begrænse

udbuddet og fremme de teknologier, som indenfor

bestemte produkter eller produktioner er bedre end

andre, siger han og fortsætter:

- Der er allerede gjort en indsats omkring renere

teknologi og kemikalieregulering – organiske opløs-

ningsmidler og tungmetaller. Men loven er i dag

ikke særlig præcis, og den er svær at håndhæve. Der

er en masse paragrafer om renere teknologi, men 

der er samtidig altid nogle undtagelser, siger Kim

Christiansen:

- Man kan godt argumentere teknisk for, at de

undtagelser er fornuftige, men det sender også nogle

forkerte signaler. Hvis man vil påvirke og ændre

folks adfærd ad en mere eller mindre frivillig eller

tvunget vej så er man også nødt til at være konse-

kvent i de valg man har af styringsmidler.

29

Kemikalier i
produkterne
I dag har industrien
stort set fri adgang til
at bruge stoffer uden
at de på forhånd er
undersøgt for deres
skadelige virkning på
naturen og mennes-
kers helbred. I Dan-
mark findes omkring
20.000 kemiske stoffer
på markedet. De ind-
går i 100.000 forskel-
lige kemiske produkter,
som igen indgår i
200.000 industrielle
varer. På verdensplan
kendes over 100.000
kemiske stoffer og for-
bruget af dem er vok-
set stærkt de sidste 30-
40 år. Miljøstyrelsen i
Danmark har vurderet
cirka 46.000 stoffer
ved hjælp af compu-
termodeller og af dem
har 20.000 stoffer en
eller flere skadelige
egenskaber.

Livscyklusvurdering er
et frivilligt initiativ,
som virksomheder kan
tage. Her gør de bl.a.
brug af den viden der
er om kemiske stoffers
farlighed.

Kim Christiansen
Markedschef i 
dk-TEKNIK ENERGI 
og MILJØ.
Medlem af Danmarks
Naturfrednings-
forenings miljøfaglige
udvalg og affalds-
udvalg
www.dk-teknik.dk



Generelt går det den rigtige vej med teknologien.

Den bliver stadig lettere, mere effektiv og mere præ-

cis. Stort set ethvert produkt forsynes med compu-

terkraft og evnen til at kommunikere. Vi vil leve i

”intelligente omgivelser”, hvor elektroniske systemer

modtager data fra størstedelen af alle de genstande,

vi bruger og er omgivet af: Huse, biler, køleskabe,

lamper, døre, møbler, tøj, mobiltelefoner og sensorer

i miljøet af alle mulige slags.

Der vil være et klarere og øjeblikkeligt billede af

systemets tilstand, og derfor kan systemet bedre

udstikke de mest hensigtmæssige retningslinjer for

at løse problemer, så snart de opstår. Trafikregule-

ring, energianvendelse, distribution af varer og gen-

brug af materialer skulle gerne blive langt mere

effektivt.

Det vil blive lettere at gennemskue hvor ressour-

cerne bliver brugt, og hvad det koster os. Allerede i

dag findes der biler, der løbende viser, hvor mange

kilometer pr. liter man kører. Vandmålere og kalori-

metre på varmeapparater gør det lettere at følge sine

forbrugsvaner. Næste skridt kunne være, at man

kunne følge hver eneste apparats forbrug af strøm

på el-regningen. Udbredelsen af informationstekno-

logi vil også støtte en mere ”de-materialiseret” livs-

form. Vi er nået dertil, at vi dårligt kan spise mere

mad eller anskaffe flere fysiske ting – i stedet kan vi

forbruge im-materielle tjenester: Film, musik, spil,

virtuelle oplevelser og kommunikation… goder, der

væsentligst består af bits.

Alt i alt kan IT udviklingen passe fint med et

moderne bæredygtigt samfund – faktisk mener jeg,

at en fortsat kraftig udvikling af informationstek-

nologien, og den måde vi bruger den på, vil være en

forudsætning for bæredygtighed.

Brint til bilerne
Vedvarende energi er blevet interessant for storin-

dustrien. De store olieselskaber BP og Shell satser

betydelige beløb på at udvikle solceller som et nyt

forretningsområde. Verdens største bil-koncern,

DaimlerChrysler, er nået langt med udviklingen af

brændselsceller til biler – og de øvrige giganter i bil-

branchen, ikke mindst Toyota og Honda er også godt

igang. Brændselsceller er mere effektive, mindre for-

urenende, og så kan de forbrænde brint.

Der er en generel forventning om, at brint bliver

en væsentlig form for energi om nogle årtier. Man

kan betragte brint som et ”medie” for energi, en

måde at opbevare og transportere energi derhen

hvor man skal bruge den. Brint fremstilles ved at

spalte vand. Det kræver lige så meget energi, som

der frigives, når man igen brænder brinten, så brints

miljøvenlighed afhænger af, hvordan man spalter

vandet. Det bæredygtige perspektiv er at bruge ved-

varende energi. Vind og solenergi er ofte uregelmæs-

sige, eller også produceres der mest energi på de tids-

punkter, hvor der er mindst brug for det. Bruger man

energien til at fremstille brint, kan den energi lagres

og distribueres, og når man brænder brinten er

vanddamp det eneste affaldsprodukt.

Det er en smuk vision, men den er teknisk vanske-

lig, og ikke mindst vil det være en enorm og tids-

krævende opgave at omstille biler og andre motorer

til brint, og at opbygge en distribution af brint, der

desværre fylder langt mere end tætte brændsler som

benzin.

Energiforbrug er ikke kun et spørgsmål om forsy-

ninger, det handler nok så meget om effektiviteten i

de apparater, der bruger energien. Der sker store

fremskridt i udviklingen af mere energiøkonomiske

biler, huse, belysning og produktionsprocesser. Gene-

relt er det ikke mulige løsninger der mangler.

Det er de økonomiske spilleregler, i form 
af skatter og betaling for forurening og
udtømning af ressourcer, der i øjeblikket er
den største bremse 

på at udnytte den rigdom af erfaringer og forsøgsresul-

tater der findes indenfor mere bæredygtig teknologi.
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Kan teknologien redde os?

Peter Hesseldahl forventer, at der indenfor det tidsrum, hvor man normalt forsøger at
opstille prognoser for miljø, befolkningsudvikling, ressourceforbrug vil komme en lang
række teknologier, der gennemgribende kan forandre måden vi får energi, bruger
materialer og fremstiller fødevarer på. Men det kan alligevel være fornuftigt at tænke 
vækst på nye måder.

af peter  hesseldahl, forfatter



Indgriben i de mindste dele
En anden teknologisk tendens er, at vi får viden og

evnen til at gribe ind og kontrollere i stadigt finere

detaljer. Teknologien bliver mere præcis. Det vigtig-

ste eksempel forude er bioteknologien, hvis enorme

potentiale vi allerede så småt kan se. I de nærmeste

år vil der for alvor begynde at komme produkter ud

af laboratorierne og på markedet. Brugen af bio-

teknologi på det medicinske område er oplagt og

mindst kontroversiel, men på sigt og i et globalt per-

spektiv kan man dårligt ignorere mulighederne

indenfor fødevarer, f.eks. plantesorter, der kan gro

under vanskelige forhold, eller som har et større

næringsindhold.

Dilemmaet mellem store risici og store mulige

gevinster går igen i en teknologi, der om en tyve-tre-

dive år formentlig vil betyde nok en radikal ændring

af verdenssamfundet; nanoteknologi. Nanoteknologi

går ud på at bygge genstande op fra bunden af,

molekyle for molekyle, med en ekstrem præcision og

i en skala, der er ufatteligt lille.

Nanoteknologi er stadig mest et lovende koncept.

En af forventningerne til nanoteknologi er, at vi vil

kunne skille brugte materialer ad i molekyler og

opbygge nye i stedet. Dermed vil genbrug vil få en

helt anden betydning. Måske vil vi opdage, at vores

lossepladser er guldgruber af sjældne materialer. Det

har bare ikke været muligt rentabelt og praktisk

muligt at udnytte dem.

Teknisk er det muligt
Rent teknologisk virker det ikke utænkeligt at vi om

50 år kan leve et behageligt og bekvemt liv med et,

skal vi sige, 10 gange lavere ressourceforbrug end

idag.

Det store spørgsmål er imidlertid, om vi 
også fortsætter med at opfinde nye, hidtil
utænkelige former for forbrug, der vil æde
hele effektivitetsforbedringen op.

Selv den mest radikale teknologi kan ikke følge med,

hvis vi ukritisk bruger løs og forøger kravene.

Vækstens pris
Og hvorfor er det nu at vækst er så vigtigt? Var det

ikke bedre, at vi lærte at være tilfredse og mætte, og

tog os tid til at nyde det vi har, inden vi haster videre

mod mere?

Tjoh… Det klinger jo smukt og rigtigt. Men, und-

skyld mig; også lidt kedeligt. Der er ikke meget inspi-

ration og drivkraft i tanken om at slå sig til tåls. Ærlig

talt, jeg vil også selv videre. Det interessante er, hvad

vej vi vælger.

Enhver seriøs miljøforkæmper forsager væksten

og al dens væsen, så man skal være forsigtig med

ligefrem at forsvare den. Ikke desto mindre mener

jeg, at vi er bedst tjent med at se på vækst – endda på

økonomisk vækst – som en positiv drivkraft.

Jeg tror, det er helt grundlæggende for mennesker,

at vi gerne vil kunne forbedre os selv og vores vilkår.

Det er med til at give tilværelsen mening, at vi dag

for dag rydder problemer af vejen, sætter os mål,

opnår dem og rykker videre.

Vækst er en formidabel drivkraft. Hvis vores sam-

fund og livsstil skal forandres, så skal det i vidt

omfang ske ved noget, vi selv opfatter som vækst,

altså ”forandring til det bedre”.

Et samfund der forsøger at holde trangen til
forandring og forbedring nede ville efter min
mening være et forfærdeligt sted at leve.

Jeg mener ikke, at økonomisk vækst er noget pro-

blem i sig selv. Faktisk skulle det være mærkeligt, om

en fremgang for selskaber, der tager deres ansvar for

resten af verden alvorligt, ikke gav sig udslag i øko-

nomisk vækst. Det er dyrere at vælge varer, som er

produceret på en forsvarlig måde, og når vi vælger

dem så vokser økonomien – men vel at mærke i akti-

viteter, der bidrager til en bedre verden.

Jeg argumenterer ikke for, at vi blindt skal fortsæt-

te med at skrue op for et materielt forbrug. Jeg

mener heller ikke, at alt kan gøres op i penge, eller

reguleres af markedet alene. Men i stedet for at

bekæmpe den økonomiske vækst burde vi koncen-

trere os om at gøre den til et redskab for positiv for-

andring, ved at udforme de økonomiske spilleregler,

så det bliver bæredygtighed og ikke som nu, ødelæg-

gelse, der belønnes.
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Peter Hesseldahl
Freelance journalist og
forfatter til bogen
”Den ny natur” og på
vej med en ny bog
”Den globale
organisme”
www.nynatur.dk



Eyvind Vesselbo
MF for Venstre
Formand for Miljø- og
Planlægningsudvalget

Jeg mener, det er utroligt vigtigt, at miljøpolitikken

hviler på tre ben – nemlig miljø, økonomi og den

sociale dimension. Hidtil har miljøet isoleret fået lov

at overskygge de to andre.

Eksempelvis vil jeg nødigt se dansk produktion

rykke til udlandet, fordi vores miljøkrav herhjemme

er for strikse. Det betyder tab af danske arbejdsplad-

ser og mindre indtjening og flytning af produktionen

til lande, hvor miljøkravene er minimale – og hvor

produktionen altså gør endnu mere skade, globalt set.

Jeg mener ikke, at samfundet skal blande sig i den

enkeltes forbrug, hvis man som individ overholder

alle regler. På den anden side er det jo vores fælles

ansvar at være med til at bevare et godt miljø og

spare på ressourcer som vand, el og meget andet.

Vejen frem mod bæredygtighed er ikke grønne afgif-

ter, efter min mening. På det punkt mener jeg, at den

tidligere regering har gjort miljøet en bjørnetjeneste

ved at spille med fordækte kort.

Grønne afgifter har i for høj grad bare været
en måde at inddrive skatter på, og der har
man misbrugt en tillid i befolkningen.

Mange har oplevet, at selv om de sparede, fik de en

højere regning, fordi grundafgifterne på vand så

bare blev sat op.

Også lokalt mener jeg at tilliden er blevet brudt

ved bare at overse lokale synspunkter. Det gælder 

f. eks. omkring Vadehavet. Generelt tror jeg, at det

lokale islæt vil komme til at veje tungere i årene

frem. Tilliden skal genskabes, og udviklingen mod

bæredygtighed skal ske i større dialog med befolk-

ningen. Når vi strammer reglerne på miljøområdet,

er det meget vigtigt at se på alle konsekvenserne og

fortælle folk grundigt, hvorfor vi gør det her.
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Spørgsmålene drejer sig dels om, hvad tre miljøord-

førere – der alle sidder i Folketingets miljø-og plan-

lægningsudvalg – ser som de største udfordringer for

en bæredygtig udvikling herhjemme; både i forbin-

delse med miljøet tilstand og vores forbrug og livs-

stil. Desuden mere overordnet deres vision om bære-

dygtighed – også globalt.

Hvordan ser tre partiers miljøordførere 
vejen til bæredygtighed

I forbindelse med Teknologirådets nye type borgerhøringer skal borgerne give såvel lokal-
politikere som politikerne på Christiansborg deres bud på bæredygtighed. Derfor har vi som
oplæg til høringerne valgt at give nogle af de nye miljøpolitiske ordførere en chance 
for selv at tegne omridset af deres idé om vejen til bæredygtighed.

af journalist  ulla  lund

Politikerne er også blevet bedt om at fortælle,

hvilke midler de ser som vigtige og brugbare – i en

udvikling mod større bæredygtighed.

Endelig er de blevet spurgt om befolkningens rolle

i den udvikling; og konkret hvordan de vil bruge det

idékatalog, der bliver resultatet af borgerhøringerne.



Pernille Blach Hansen
MF og 2. næstformand for
Socialdemokratiet
Miljøpolitisk ordfører

Trafik- og landbrugsområdet springer først i øjnene

som områder, der blokerer for en markant større

bæredygtighed.

Vi må lukke alt for mange drikkevandsboringer på

grund af sprøjtegifte og landbrugets udledninger –

hvor fosfor også er et stort problem, specielt for den

mere sårbare natur.

Bil- og lastvognstrafikken med de voldsomme
CO2-udslip må vi også gøre noget alvorligt ved.

Vi ser stadig på miljøproblemerne alt for isoleret – vi

har ikke fået integreret miljøhensyn ordentligt i de

forskellige sektorer. Desuden er der mange af dem,

som vi ikke kan løse nationalt, men som skal løftes

internationalt.

Vi er – eller rettere var – godt på vej, bl.a. med den

nationale strategi for bæredygtig udvikling, men

det ser jo ud til, at den vil blive undsagt af den

nuværende regering. Sker det, er det et meget for-

kert signal at sende ud – specielt i et år, hvor der skal

være stort internationalt topmøde om miljø og

bæredygtighed.

På det hjemlige plan skal vi selvfølgelig vurdere,

hvordan vi får mest godt miljø for pengene, men vi

må ikke stirre os blinde på økonomien.

Jeg synes specielt, at det er uendeligt vigtigt at få

gjort noget ved det samlede kemikalietryk og ved

landbrugets negative indvirkning på vores natur og

drikkevand.

Men vi kan ikke bare skyde problemerne over på

et par enkelte sektorer. Vi må alle i gang, og der

synes jeg, at lokal agenda 21 er én god måde at ind-

drage befolkningen på.

Man kan også sagtens arbejde med natur og
miljøhensyn konkret i grundejerforeninger,
børnehaver, skoler

– alle steder hvor vi samles og hvor der er aktiviteter.

Ønsket om bæredygtighed skal helst komme så

meget som muligt fra befolkningen selv, for at pro-

cessen kan lykkes.

Jeg er uenig i den nye regerings opfattelse af, at

der er mistillid fra befolkningen til politikernes

håndtering af miljøspørgsmål; vi skal turde tage kri-

tik for de nødvendige miljøreguleringer og passe på,

at vi ikke falder for den laveste fællesnævner.

Jeg glæder mig til at se idékatalogerne, og de for-

slag som folk kommer med. Der kan jo sagtens være

områder, hvor nogle regler eller mangel på samme

blokerer for en udvikling i en mere bæredygtig ret-

ning. Områder, som vi ikke selv har fået øje på.

Personligt vil jeg gerne have, at vi hurtigst
muligt sætter målrettet ind helt tæt på – det
tøj vi går i, det legetøj fyldt af kemikalier som
vores børn sutter på.

Når forbrugerne protesterer kraftigt, er det nemmere

at få indført strammere krav i en fart.

Det går for langsomt i EU med at få styr på – og

forbud mod – flere af de værste kemikalier.
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Overordnet mener jeg ikke, at Danmark helt
kan leve op til den ”dukse-rolle” som vi har
påtaget os 

– med at stå som foregangsland og desuden altid

vide bedre, og fortælle alle andre, hvad de skal gøre.

Vi har for eksempel selv en af de højeste udledninger

i verden af CO2 per indbygger.

Omvendt glemmer vi ofte at fremhæve solstråle-

historierne herhjemme og trækker kun det negative

frem. Men vi skal huske, at det er lykkes f. eks. at få

luften i de større danske byer markant renere de

sidste femten år. Også landbrugets forurening er

faldet blandt andet på grund af pesticid-handlings-

planen.

Idékataloget fra borgerhøringerne vil jeg da
afgjort kikke på, og se om der er nogle nye,
gode ideer.

Men det er selvfølgelig ikke det samme som et løfte

om, at netop denne gruppes ideer bliver gennemført.



Jørn Jespersen
MF for Socialistisk Folkeparti
Miljøpolitisk ordfører

Det første der falder mig ind omkring bæredygtig-

hed er den globale situation, som verden befinder sig

i: En formodet vækst i verdens befolkning med 3 mil-

liarder mennesker mere bare her i første halvdel af

dette århundrede.

Der skal ressourcemæssigt skaffes plads til dem.

Vi må hjælpe med at forbedre livssituationen i den 

3. verden, hvis verden ikke skal drukne i flygtninge-

strømme og konflikter, med adgang til rent vand,

landbrugsjord m.m.

Alt dette skal ske indenfor nogle rammer, hvor vi

nødvendigvis må udnytte ressourcerne langt mere

optimalt end i dag, hvis der ikke skal ske et økologisk

kollaps – måske 10 gange bedre, er mange eksperters

bud.

Det er virkelig en udfordring, som kræver stærke

internationale institutioner, og der synes jeg, at den

nye danske regerings udmeldinger er katastrofale.

Den historiske chance vi har nu – med det kommen-

de formandskab i EU – endda under det vigtige mil-

jøtopmøde i Johannesborg – tegner til ikke at blive

udnyttet til noget dansk lederskab med globalt

udsyn.

Den nye regering har godt nok stadig tankerne om

”en global aftale” med i deres program. Men det har-

monerer ikke med, at man samtidig svækker den

danske miljøbistand ved at lægge den ind under

Danida. Og endda siger, at der skal skæres ned – på

både miljøbistand og fattigdomsbistand. Det gør de

danske udmeldinger utroværdige og ikke særlig

fristende for u-lande at forpligte sig til f. eks. at

overholde internationale miljøkonventioner. Smitter

den holdning af mere generelt, sættes hele den

internationale udvikling omkring miljøforbedringer

i stå.

Herhjemme tror jeg, at danskerne generelt har en

meget fornuftig holdning og vil handle ressource-

besparende, der hvor de indser værdien af at skåne

miljøet.

Men det helt grundlæggende opgør med
vores egen livsstil – omkring transport, affald
og meget andet – er endnu ikke sket.

De grønne afgifter har absolut en vigtig rolle at spil-

le, og jeg mener at den borgerlige fløjs hetz mod dem

er urimelig – for de har helt klart haft gode miljøef-

fekter. Men vi skal raffinere markedsstyringen af

den grønne udvikling.

Vi skal skubbe udviklingen mod endnu mindre

ressourcekrævende og skadelige produkter – ved at

bruge økonomiske styringsmidler.

Og det skal ske med et samspil af reguleringer og

markedskræfter.

Det er uendeligt vigtigt at befolkningen
kommer med, ellers får vi slet ikke en
bæredygtig udvikling.

Det er ikke gjort med at politikerne lefler nedad og bare

giver alle lokale synspunkter ret – også hvis de strider

mod en bedre beskyttelse af naturen og miljøet.

Vi får folk med ved kvalificeret at inddrage dem,

informere ordentligt og give dem lejlighed til at dis-

kutere grundigt – sådan som det sker ved Teknologi-

rådets høringer og konferencer. Derfor ser jeg meget

frem til at få idékataloget og bruge det aktivt.
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