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tema: 
Fremtidens grønne byer
Fremtidens byer i hele verden står overfor at skulle gen-
opfinde sig selv. 75% af verdens Co2-udledninger stammer 
fra byer, men samtidig er det her i de sociale og økologi-
ske epicentre at forandringen mod en bæredygtig indret-
ning skal finde sted. bliv klogere på byernes udfordringer 
både de energimæssige og de miljømæssige i temaet ’Den 
nye urbanitet’. Læs om grønne byer på side 11

tema:  
Indisk grønt byggeri

bæredygtigt byggeri 
tager hensyn til energi, 
klima, vand og biodiver-
sitet. Global Økologi har 
besøgt en certificeret 
grøn bygning i indien og 
set på det danske bygge-
marked. Læs side 16

Solenergi

udbredelsen af solenergi 
til varme og el kan blive 
større, når der også tages 
æstetiske hensyn. Det 
Økologiske Råd afdækker 
potentialet. Læs side 22
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Det Økologiske Råd
Fremtidens miljø skabes i dag

Det Økologiske Råd
Fremtidens miljø skabes i dag

Engang var Danmark et foregangsland inden for 
klima og energi. Det var godt, fordi der er brug 
for  lande til at vise vej i en verden, som er langt 
mere optaget af aktuelle økonomiske kriser end af 
at føle ansvar for vores efterkommere. Og det var 
godt for dansk clean tech industri, som har brug 
for at vise på eksportmarkederne, at nyudviklede 
produkter også bliver efterspurgt derhjemme. En-
delig kan ’klima-penge’ brugt rigtigt på f.eks. ener-
girenovering af bygninger, og på forbedring af den 
kollektive trafik, herunder forbedring for cyklister 
skabe langt flere job end f.eks. skattelettelser eller 
udbetaling af efterlønskontingent – som ofte vil gå 
til rejser og til forbrug af importerede varer som bi-
ler eller elektronik.

Desværre er det længe siden, at Danmark har 
kunnet iklæde sig den gule førertrøje på energi- 
og klimaområdet. Der sker simpelthen for lidt. 
Den grønne tænketank Concito har netop udgivet  
Annual Climate Outlook 2011, hvor de bl.a. be-
regner hvor langt Danmark er nået i forhold til at 
opfylde vores klimaforpligtelser. De konstaterer, at 
det eneste nye der er sket det seneste år er beslut-
ningen om at opføre en vindmøllepark ved Kriegers 
Flak. Indtil september 2010 gjorde regeringen in-
tet, idet de ventede på Klimakommissionens rap-
port. Så gik tiden indtil marts i år, hvor regeringens 
Energistrategi 2050 så udkom. Den indeholder 
nogle handlingsforslag, men næsten intet på de 
vigtigste områder: transporten, som er det forsøm-
te område, hvor intet er sket indtil nu – landbruget 
som er den sektor, hvor reduktion kan foretages 
lettest og billigst – og eksisterende bygninger, hvor 
regeringen vægrer sig ved at bruge effektive virke-
midler som påbud eller økonomiske virkemidler 
som skatteomlægninger, tilskud eller fordelagtige 
lån. Regeringen foreslår ganske vist et forbud mod 
nye oliefyr, men vil give frist helt til 2017 i byg-

ninger, som allerede har oliefyr i dag. Dermed vil 
heller ikke dette initiativ nå at få større effekt frem 
mod 2020.

Selv disse begrænsede initiativer fra regeringen 
er i praksis syltet, idet al opmærksomhed er rettet 
mod et kommende valg og en økonomisk genopret-
ningsplan, hvor regeringen stort set har forsømt at 
indlægge grønne elementer. Spindoktorer fortæller 
sikkert, at det ikke er klima og miljø, som er afgø-
rende for at vinde et valg. Det blev bekræftet af en 
undersøgelse fra Analyse-Danmark d. 30.5. hvor 
kun 13% af de adspurgte havde klima blandt de 3 
vigtigste spørgsmål i valgkampen.  Men resultatet 
skal sammenholdes med en anden undersøgelse, 
som Epinion lavede i februar for en række grønne 
organisationer, bl.a. Det Økologiske Råd. Her 
svarede 57% af de adspurgte, at klima burde være 
blandt valgets 5 vigtigste spørgsmål. Det viser, hvor 
vigtigt det er, hvad man spørger om. Det kan godt 
være, at de fleste lige nu mener, at arbejdsløshed og 
tilbagetrækningsreform er vigtigere. Men når  57% 
i en undersøgelse svarer,  at klima er blandt de 5 
vigtigste – så har klimasagen faktisk stor folkelig 
opbakning. Derfor er det en forkert prioritering, 
når de fleste toppolitikere – plus samtlige politiske 
kommentatorer – prioriterer klimaet lavt.

Imens bliver det mere og mere klart, at kli-
masituationen forværres dag for dag, og at FNs 
klimapanel IPCC har undervurderet konsekven-
serne.  I en rapport i maj fra Arktisk Råd forud-
ser de, at vandstandsstigningen frem mod år 2100 
kan forventes at blive dobbelt så høj som IPCC 
forudsagde i 2007, nemlig op til 1,6 m. Samtidig 
påpeger Det Internationale Energiagentur nu, at 
CO2-udledningerne var rekordstore i 2010, og at 
det stort set er urealistisk at holde os under en 2 °C 
opvarmning. Alligevel giver den danske regering 
sig god tid. Hvem kan vække den?

Hvem kan vække regeringen?

Christian ege,  
sekretariatsleder, 

 Det Økologiske råd

Det Økologiske råd er en uafhængig miljøorganisation, der arbejder for bæredygtig udvikling. Vi gennemfører oplysningsarbejde, 

dokumentation og debat om en lang række miljøsager, til gavn for borgere og beslutningstagere: Hvordan bekæmper vi for eksempel 

farlig kemi og luftforurening og hvorledes fremmer vi energibesparelser samt helhedstænkning i landbrug og trafik. Vi har særligt 

fokus på klima og vedvarende energiformer. Det Økologiske råd blev oprettet i 1991 og er ikke et offentligt støttet råd, men en 

medlemsforening organiseret som nGo. Vores arbejde finansieres af medlemsbidrag, støttebidrag og eksterne projektmidler. i 2009 

fik vi tildelt aase&Ejnar Danielsens Fonds Miljøpris. læs mere på www.ecocouncil.dk
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Rekordhøjt Co2-udslip
Co2-emissionerne var rekord-

høje i 2010, og de højeste no-

gensinde viser nye tal fra Det 

internationale Energiagentur 

(iEa). iEa estimerer, at vi nu 

nærmer os den Co2-grænse, 

som er sat i 2020 for at holde 

temperaturstigningen under 2 

°C. 80 pct. af Co2 i 2020 fra 

projekterede fossile kulkraft-

værker er allerede inkluderet i 

de samlede Co2-udledninger. 

i alt blev der i 2010 udledt 

30.6 GT Co2, mod 29.3 GT i 

2008 (2009 var mindre pga. 

finanskrisen). www.iea.org 

Dansk Co2-fald  
Danmark reducerede i 2009 

sit udslip af Co2 med 4,2 

pct. i forhold til 2008, viser 

opgørelse fra DMu-aarhus 

universitet. Faldet skal dog 

ifølge DMu findes i reduceret 

samfundsaktivitet grundet 

finanskrisen. opgørelsen viser 

også, at Co2 er reduceret med 

11,1 pct. siden 1990. Det dan-

ske Co2-udslip skal reduceres 

med 21 pct. i perioden 2008-

2012. Altinget 

Mia. dyr luftforurening
En dansk forskergruppe opgør 

i en ny rapport luftforure-

ningens helbredsmæssige 

omkostninger for samfundet 

fra forskellige samfundssek-

torer på landjorden samt den 

internationale skibsfart. De 

samlede helbredsrelaterede 

eksterne omkostninger inden 

for Danmark pga. den totale 

luftforurening fra alle kilder 

både inden for og uden for 

Danmark udgjorde 34 mia. 

kr. årligt i år 2000 med et 

forventet fald til 19 mia. i år 

2020 pga. tiltag i Eu.  

www.dmu.dk

  William mclennan, ecologist 

marts 2011

EU er på vej til at forhindre olie 
fra tjæresand i at komme på det 
europæiske marked. Tjæresand-
industrien skal klassificeres med 
højere emission af drivhusgas-
ser end konventionel olie i EU’s 
brændstofdirektiv. En erkendelse 
af den større miljøpåvirkning fra 
tjæresand-olie vil effektivt for-
hindre brugen i EU, hvor brænd-
stofleverandørerne lovmæssigt er 
forpligtet til en seks pct. reduk-
tion af drivhusgasemissioner fra 
brændstof inden 2020. 

Canada udvider
De største forekomster af tjære-
sand findes i Canada, hvor man 
planlægger at udvide produktio-
nen fra 1,5 mio. tønder om dagen 
til 7 mio. tønder inden 2020. 

Efter kraftig lobbyvirksomhed 
fra den canadiske regering og 
olieindustrien, har EU tidligere 

frafaldet et forslag om at klas-
sificere olie fra tjæresand som 
mere miljøskadelig end konven-
tionel olie. Sagen genbehandles 
nu, efter miljøorganisationernes 
årelange kamp, anført af the Co-
operative, WWF, Greenpeace, 
Friends of the Earth og Transport 
& Environment. De håber, at en 
ændring for tjæresand i brænd-
stofdirektivet vil gøre en forskel.

Canada anfører, at ændringen 
ville skabe en handelsbarriere. 
Men europæiske politikere tror 
på, at det vil forpligte leverandø-
rer til reduktioner.

”Intet af det vi ellers gør vil 
standse importen af tjæresand, 
men det her vil ganske enkelt 
give tjæresand en præcis beteg-
nelse, så de, som er forpligtede til 
at reducere deres CO2-fodspor, 
bliver mere tilbøjelige til at vælge 
renere brændstoffer,” udtalte 
Linda McAvan, Labour MEP, 
som har forelagt sagen i EU-
kommissionen.

miljøstandarder eksporteres
Alliancen anført af The Co-ope-
rative vil nu engagere sig med 
medlemslandene i EU for at imø-
degå ethvert pres fra regeringen i 
Canada og fra olieindustrien, og 
garantere, at de nye tal for tjære-
sand-olie kommer med i det revi-
derede brændstofdirektiv.

”Dette er et klart signal til 
olieselskaber og investorer om, at 
udvikling i tjæresand er en risika-
bel forretning. Da EU er globalt 
førende når det gælder miljøstan-
darder, vil det sandsynligvis med-
føre, at tilsvarende standarder 
vedtages andre steder i verden,” 
udtalte Colin Baines, for the Co-
operative. 

oversættelse bent kristensen, Global 

Økologi

Fossile brændsler. bestræbelser på at 
klassificere olie fra tjæresand som mere 
miljøskadende end konventionel olie kan 
forhindre salg i Eu. 

EU forbereder forbud  
mod import af olie fra  
tjæresand 
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tjæresand er aflejringer af 
olieholdig bitumen i ler og 
sand i klippemateriale. Der skal 
brydes ca. to tons overflade til 
en tønde bitumen, det anslås 
at være tre gange mere CO2 in-
tensivt end konventionelt olie-
fund. Hertil skal lægges tab af 
natur (fx kæmpeområder med 
polarskov) og forurening med 
giftige kemikalier i vandveje.
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Co2-lagring i Stor-
britannien 
i Storbritanniens nyligt 

lancerede klimaplan, skal 

Co2-udledninger reduceres 

med 50 pct. frem mod 2027. 

Fra 2025 vil man anvende CCS 

(carbon capture storage) på 

kul og naturgaskraftværker. 

Energimikset i 2030 forventes 

at bestå af 15 % CCS, 40 % VE, 

40 % atomkraft og under 10 

pct. naturgas. Mikset vil dog 

afhænge af, hvordan teknolo-

gierne udvikler sig. Altinget

Forurening fra dyr 
koster
kvælstof-forurening af luft, 

jord og vand hvert år koster Eu 

flere hundrede mia. kr. i miljø- 

og sundhedsudgifter viser ny 

rapport, European nitrogen 

assessment med bidrag fra 

200 forskere fra 21 Eu-lande. 

luftforureningen forårsager 

fx så mange tilfælde af astma 

og kræft, at europæerne i 

gennemsnit dør et halvt år tid-

ligere. Forskerne peger på kød 

og mælk som hovedproblemet 

og opfordrer til mere kødfri 

kost. Dansk vegetarforening 

Miljøretspris til dansk 
topforhandler
Veit koester, tidligere kon-

torchef i Miljøministeriet og 

dansk topforhandler ved en 

række internationale konven-

tioner om naturbeskyttelse fx 

Århuskonventionen, har mod-

taget Miljøretsprisen. Prisen 

er tildelt af Dansk Selskab for 

Miljøret og uddeles kun ved 

en særlig bemærkelsesværdig 

indsats. koester får prisen for 

en livslang indsats inden for 

lovgivningen om naturbeskyt-

telse, både i Dk og interna-

tionalt. 

  af Kåre Press-Kristensen, civil-

ingeniør, Ph.D., HD(a), redaktions-

medlem global Økologi og bestyrel-

sesmedlem Det Økologiske råd  

 

I 2010 skulle medlemsstaterne i 
EU leve op til grænseværdien for 
sundhedsskadelig kvælstofdio-
xid (NO²). Danmark overskred 
grænseværdien på adskillige gade-
strækninger i København (figur).

Overskridelserne var ventet, 
da de seneste års målinger og 
modelberegninger tydeligt har 
vist, at Danmark ikke ville op-
fylde grænseværdien i 2010, med 
mindre der blev gjort en målret-
tet politisk indsats. Men ikke et 
eneste målrettet tiltag er gennem-
ført. Tværtimod har regeringen 
og Dansk Folkeparti nedstemt de 
beslutningsforslag, der effektivt 
vil forbedre luftkvaliteten i de 
danske byer.

tiltag nedstemmes
På gadestrækninger, der overskri-
der grænseværdien, er trafikken 

den dominerende forureningskil-
de. Særlig de ældre tunge køre-
tøjer og lette dieselkøretøjer, der 
ikke er udstyret med NOX-kata-
lysator. 

Grænseværdien for NO² kan 
opfyldes ved tre simple tiltag:
1) Krav om NOX-katalysatorer 

(SCR) til tunge køretøjer i mil-
jøzonerne.

2) Miljøkrav til lette køretøjer 
(vare- og personbiler) i miljø-
zonerne. 

3) Moderate trafikbegrænsnin-
ger via trængselsafgifter i 
København.
Regeringen og Dansk Folke-

parti har nedstemt beslut-
ningsforslag i Folketinget, der 
ville tillade de tre nævnte tiltag. 
Det har aktivt forhindret, at 
Danmark kan opfylde EUs NO²-
grænseværdi, da kommunerne 
derved ikke kan iværksætte de 
nødvendige tiltag. 

I stedet har regeringen bedt EU 
om dispensation fra at opfylde 
NO²-grænseværdien helt til 2015 

og derved valgt en dispensations-
strategi frem for en handlings-
strategi. 

Klage til kommissionen
Det Økologiske Råd er derfor 
tovholder på en klage til Kom-
missionen fra en række miljø- og 
sundhedsorganisationer. Formå-
let med klagen er, at få afvist den 
danske dispensationsansøgning 
og tvinge regeringen til at ned-
bringe luftforureningen.

I 2009 forhindrede en lignende 
klage fra de grønne organisatio-
ner, at Danmark fik dispensation 
fra EU’s grænseværdi for sund-
hedsskadelige partikler. Alligevel 
fortsætter regeringen ufortrødent 
med at søge om dispensationer. 
Derved medvirker Danmark til 
at udvande EU’s miljøpolitik. Der 
skal sadles om, hvis Danmark 
skal være den grønne vinderna-
tion, som næsten alle partier i 
folketinget taler om.

Luftforurening. i stedet for at nedbringe forureningen  
og forbedre folkesundheden, har regeringen i sin nye luft-
kvalitetsplan bedt Eu om dispensation fra no2-grænse- 
værdien helt frem til 2015.

Stop dispensationspolitikken!

46

Figur 5.1  NO2 koncentrationen i basisscenarierne. Øverst 2010, midterst 2015, og nederst 2020.  
For gader markeret med ”*” er køretøjsfordelingen baseret på manuelle trafiktællinger.  Ikke alle 138 
vejnavne kan vises. 
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Figur 5.1  NO2 koncentrationen i basisscenarierne. Øverst 2010, midterst 2015, og nederst 2020.  
For gader markeret med ”*” er køretøjsfordelingen baseret på manuelle trafiktællinger.  Ikke alle 138 
vejnavne kan vises. 
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Danmark overskrider eus græn-
seværdi for nO2 på adskillige 
gadestrækninger.
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ENERGISIDEN
DER SPARER

gØr DIn anDeLSBOLIg KLImaVenLIg

ab Søpassagen Østerbro i københavn er 

Danmarks første Co2-neutrale andels-

forening. Det er baggrunden for tiltaget 

www.bo-uden-co2.dk som skal motivere 

andre boligforeninger til at skære ned for 

energiforbruget. På websitet ligger bl.a. 

den slagplan, som ab Søpassagen har 

brugt til frit skue, og man kan møde bebo-

erne i foreningen. 
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Vi bevæger os uhyggeligt tæt på det niveau for CO2-udledninger, 
som verden har sat som maksimum for CO2-udledninger i 2020, 
hvis vi skal holde temperaturstigningen under 2 °C. Vores sidste 
estimater er endnu et wake-up call. Cheføkonom Fatih Birol, IEA 
om de rekordhøje udledninger af CO2 i 2010

energirenovering af empire 
State Building

En af new Yorks vartegn, 102-eta-

gers Empire State building, skal 

energirenoveres med henblik på 

energibesparelser på 40%. De 6500 
vinduer skal skiftes til energiruder 

og varme- og kølesystemet skal op-

timeres. Målet er en bygning, som 

ligger i energibesparelsernes super-

liga med det amerikanske ’Energy 

star’-mærke eller en lEED-guld cer-

tificering.

go green Copenhagen

ny portal til bæredygtige 

tiltag i københavn. Por-

talen fremviser bæredyg-

tigt byggeri, grønne butikker, alternative 

energiformer m.m. Portalen består dels af 

et fysisk kort, som kan fås gennem DSb, 

Turistførerbutikken og WoCo. i løbet af 

sommeren kommer www.gogreencopenha-

gen.dk også op at køre, og der udgives en 

bog med applikationer til. 

energirenovering 

Den nye boligjobplan-aftale åbner mulig-

hed for bl.a. at trække energiforbedrin-

ger af din bolig fra i skat. Fradraget kan 

højst udgøre 15.000 kr. årligt pr. person. 

Få inspiration og læs mere hos Center for 

Energibesparelser/ i 

kampagne for energief-

fektive løsninger www.

goenergi.dk/enok

gratis at koble mindre solceller og 
vindmøller på nettet

landets netselskaber vil ikke længere 

kræve betaling for at stille elnettet til 

rådighed for mikroanlæg som solceller og 

vindmøller. normalt koster det mellem 

500 kr. for et solcelleanlæg og 1.000 kr. 

årligt for en mikro-vindmølle (< 6 kW). 

ordningen skal i første omgang køre de to 

næste år. Ingeniøren

Hold på varmen 
– kom nemt i gang 
på GoEnergi.dk



jordens befolkning vokser, og langt den største tilvækst sker i by-
erne. Omkring 60 procent af verdens befolkning, som i dag er lige 
under syv milliarder mennesker, bor i byerne. Den udvikling vil kun 
forstærkes i fremtiden. I 2050 forventes 80 procent af verdens be-
folkning at bo i byer, og til den tid vil vi formodentlig være omkring 
ni milliarder mennesker på jorden. 

Hvordan finder så mange mennesker, på så lidt plads ud af både at 
transportere sig og bo bæredygtigt? Det har vi kigget nærmere på i 
dette nummer af global Økologi, for selvom storbyer i dag er ’økolo-
giske monstre’ med et kæmpe forbrug af råstoffer og areal og tilhø-
rende udledninger af spildevand og affaldsbjerge – så er de med de-
res sociale- og økologiske epicentre også pionerer for forandringer.

Hvordan denne forandring, der skal genoprette de økologiske balan-
cer og muliggøre social participation for alle, kan se ud og initieres 
kan du læse om i artiklen ’Pendulet svinger tilbage’ på s. 8. 

en af de konkrete forandringer, der pt. finder sted i storbyerne, er 
’begrønning’. naturen flytter så at sige ind i byerne, både af sociale, 
naturmæssige og klimatiske årsager. Hvordan byer grønnes bedst, og 
hvad der konkret er sket, kan du læse om i ’grøn urbanitet’ på s. 11.

Det handler ikke kun om mere natur i fremtidens byer, måske skal 
vi også drive bylandbrug på professionel vis? eksperter har f.eks. 
kigget på mulighederne i ’Pyramid Farm’. Læs mere side 14.

75 pct. af verdens CO2-udledning kommer i dag fra byer, men fak-
tisk har bygninger og byer potentiale til at reducere helt op til 
40-50 % af deres CO2-udledninger. Det har de fået øje på i Indien, 
hvor de har godt gang i at bygge grønt og bæredygtigt. Læs også om 
nye danske tiltag for at certificere bæredygtigt byggeri på siderne 
16-19.

udenfor temaet, har vi blikket rettet mod landbruget og naturen. 
ammoniak er et problem, der ikke kun truer stalde og natur, men 
også kan forårsage luftvejsinfektioner hos mennesker. Løsninger 
ligger dog lige for påpeger Det Økologiske råd. Det Økologiske 
råd har også kigget nærmere på, hvordan byggeri og udvikling af 
vedvarende lokal energi kan udbygges. Svaret er, smukke huse med 
integrerede solenergiløsninger i tag eller i facade. mulighederne er 
til stede for at højne husets æstetik samtidig med at solen leverer 
energien.

god læselyst, redaktionen.

Den nye urbanitet

madrid har i de senere år gennemgå-
et en større begrønning, siden 1997 
er de grønne arealer vokset med 16 
procent (8,2 % af byens areal er 
grønt). Flere områder er udlagt til 
parker og grønne områder, og der er 
plantet flere træer. Her en grøn mur 
i madrid. 

tema 2 | 2011
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  af ralf Fücks, formand 

for Heinrich Böll Stiftelsen

Ligesom begrebet bære-
dygtig vækst udgør visio-
nen om bæredygtige byer 

en selvmodsigelse for mange. 75 procent af 
verdens CO2-udledninger kommer fra byer, 
og det er indiskutabelt, at de udgør økologi-
ske monstre med et kæmpemæssigt forbrug 
af råstoffer og overfladearealer samt enorme 
udledninger af skadelige stoffer, spildevands-
strømme og affaldsbjerge. I miljøbevægelser-
nes første årtier udgjorde storbyerne indbe-
grebet af menneskets fremmedgørelse i for-
hold til naturen. De, der ønskede at leve al-
ternativt, flyttede på landet, væk fra forbru-
gersamfundet og byernes travlhed.

I mellemtiden er pendulet svunget tilbage. 
I dag er byer økologiske og sociale epicentre 
og pionerer for forandring. De indeholder på 
én og samme tid problemernes kerne og red-
skaberne til deres løsning: Som værdifulde 

steder for fortættet menneskeligt samliv med 
al deres sociale og kulturelle mangfoldighed, 
rigdom på viden, demokratiske offentlighed, 
kreativitet og innovationsevne, kan de na-
turligvis ikke erstattes af decentrale, spredte 
bebyggelser. Det dermed forbundne arealfor-
brug ville også være en økologisk katastrofe. 
I dag lever for første gang mere end halvdelen 
af verdens befolkning i byer og fremtidens 
befolkningstilvækst vil næsten udelukkende 
foregå her. I midten af århundredet vil denne 
urbaniseringsgrad være steget til næsten firs 
procent.

Tilvæksten i verdensbefolkningen til ni 
milliarder mennesker mangedobler det alle-
rede eksisterende efterslæb i udviklingslande-
ne for boliger, mobilitet, levnedsmidler, vand 
og forbrugsgoder. Dette vil i sidste ende føre 
til en gevaldig stresstest for de allerede svært 
belastede økosystemer. Med de traditionelle 
energi- og trafiksystemer, byggeteknikker og 
tilgange til tingene kan man ikke klare denne 
udfordring. Fremtidens byer vil adskille sig 
fundamentalt fra nutidens. Det gælder i det 

mindste for de hastigt voksende byer i Asien, 
Syd- og Nordamerika og Afrika. Mange af 
dem er allerede kilder til inspiration: Således 
har vi brug for den visionære kraft fra øko-
byer som Dongtang i Kina, der skal være den 
første CO2-neutrale by i verden, for at kunne 
fremskynde byernes økologiske omstilling på 
trods af den udbredte inerti i de politiske og 
kommercielle strukturer.

ny funktionalisme
Selvom de bymæssige realiteter adskiller sig 
fundamentalt i de forskellige dele af verden, 
står byerne næsten overalt overfor de samme 
tekniske og økologiske udfordringer: Udled-
ningen af drivhusgasser skal sænkes drastisk, 
samtidigt med at de må slå ind på en bære-
dygtig udviklingsvej. De fælles spørgsmål er: 
Hvordan kan man tilfredsstille energi- og 
mobilitetsbehov hos en voksende bybefolk-
ning uden fuldstændigt at ødelægge biosfæ-
ren? Hvordan forvandler vi vores byer til 
nettoenergiproducenter af vedvarende ener-
gi? Hvordan ser fremtidens transportsystem 
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grøn byrenæssance. 
Fremtidens byer i hele 
verden står overfor at 
skulle genopfinde sig 
selv. bæredygtig for-
vandling kan lykkes, 
hvis aktører arbejder 
sammen om at gen-
oprette balancen med 
økosystemerne, og gør 
det muligt for alle at 
deltage.
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p Bæredygtig byplan for millionbyen Chongqing i det centrale Kina, udviklet af det internationale 

arkitekt- og designfirma arup. Byplanen indeholder bl.a. en ny bydel med grønne og blå netværk og 
bygninger forsynet med grønne tage, regnvandsopsamling, vedvarende energi m.m.
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ud, hvis det skal kombinere individuel mo-
bilitet med et maksimum af fleksibilitet og 
et minimum af arealforbrug og emissioner? 
Og hvordan bringer vi ved hjælp af den ny-
este teknologi mere levnedsmiddelprodukti-
on tilbage til byerne så forretninger, konto-
rer og boliger kan kombineres med drivhuse 
og fælles taghaver?

Til alle disse spørgsmål findes der allere-
de i dag en række praktiske svar. Overalt i 
verden er byer i færd med at genopfinde sig 
selv. De optræder som fornyere for at kunne 
sænke CO2-udledninger, satser på vedva-
rende energi og kraftvarmekobling, opbyg-
ger kollektive transportsystemer og opdager 
fordelene ved levende bydele, hvor man inden 
for kort afstand kan arbejde, bo, købe ind og 
have adgang til en lang række tjenesteydelser. 
Det indflydelsesrige ’Athen-charter’, der blev 
vedtaget af en international arkitektkongres i 
trediverne, og yderligere udviklet af arkitek-
ten og kunstneren Le Corbusier, er omsider 
på vej til arkitektmuseet. Chartret kan vel 
beskrives som den på en og samme tid mest 
effektive og uheldigste byudviklingsdoktrin 
i moderne tid. Med det prisværdige formål 
at humanisere byerne udviklede den sig til 
et byødelæggelsesprogram for funktionel og 
rumlig adskillelse af arbejde, beboelse, ind-
køb og kultur. Bredsporede trafikveje skulle 
gennemkrydse byrummet og give byboerne 
mulighed for at cirkulere mellem monotone 
beboelseskvarterer, monofunktionelle er-
hvervsområder og sterile bycentre bygget op 
omkring indkøbs- og kulturpaladser. 

Bycykel frem for firhjulstrækker
Konceptet om en bilvenlig by med adskilte, 
storfladede funktionsområder korrespon-
derer med en tidsalder, hvor fossile energi-
er står til rådighed i ubegrænsede mængder. 
Tendensen er i mange år blevet forstærket af 
udbygningen af forstæderne, der sendte yder-

ligere trafikstrømme ud i det åbne landskab. 
Billig olie var smørestoffet i en bilrevolution, 
der underlagde sig byernes offentlige rum og 
snittede landskaberne i stumper og stykker. 
Store kulkraftværker dækkede det stigende 
elektricitetsbehov hos husholdninger og er-
hvervsliv. Denne type bymodernitet fik ik-
ke kun energiforbruget til at stige, men op-
brugte også byboernes tid gennem stadigt 
længere trafikafstande. Samtidigt ødelagde 
den det offentlige byrums særlige kvalitet, 
der kun kan opstå som følge af funktionelt 
blandet mangfoldighed, pulveriserende by-
kvarterer og tætbefolkede pladser. Groft sagt 
korresponderede den funktionalistisk-monu-
mentale bebyggelse mere med fascistiske og 
kommunistiske ideer, hvor mennesker opfat-
tes som en påvirkelig og kontrollerbar masse, 
end den demokratiske forestilling om byen 
som res publica.

I dag begunstiger strukturforandringer 
i byernes økonomi en tilbagevenden til den 
tætte og blandede by. De rygende skorstenes 
tidsalder er ovre, i hvert fald i de vestlige lan-
des postindustrielle byer, og afstanden mel-
lem erhverv og bolig kan igen gøres mindre. 
Gamle industrielle brakområder kan omska-
bes til kultur- og tjenesteydelseskvarterer. 
Den kreative del af erhvervslivet – desig-
nerbureauer, medievirksomheder, gallerier, 
modestudier, rådgivningsbureauer, finans-
firmaer og forskningsinstitutter – eftersøger 
bymæssige, kommunikationsfremmende 
omgivelser. Adgang til kultur- og uddan-
nelsesinstitutioner, børnehaver, restauranter 
og forretninger med økologiske fødevarer i 
nærområdet er blevet en afgørende lokalise-
ringsfaktor. For den nye generation af Young 
Urban Professionals er en bil ikke længere et 
statussymbol. Firhjulstrækkerens tid er defi-
nitivt forbi. En hybrid- eller elbil kan gå an, 
men en cool bycykel er i stigende grad det 
foretrukne valg.          
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For den nye generation af Young 
urban Professionals er en bil 
ikke længere et statussymbol. 
Firhjulstrækkerens tid er defini-
tivt forbi. en hybrid- eller elbil 
kan gå an, men en cool bycykel 
er i stigende grad det fore-
trukne valg, siger ralf Füks fra 
Heinrich Böll Stiftelsen.



green Buildings
Enhver, der ønsker at modvirke klimaforan-
dringerne, må også beskæftige sig med bygge-
virksomhed, eftersom fyrre procent af CO2-
udledninger stammer fra byggesektoren. 
Over hele verden bliver der nu opført Green 
Buildings, der stort set ikke har brug for at få 
tilført energi udefra, klarer sig uden elektriske 
klimaanlæg og fungerer med adskilte vand-
kredsløb. Uden omfattende statsstøtte vil der 
imidlertid gå årtier, før disse pionerteknikker 
kan udbredes til hele byggebranchen. Bygnin-
gernes lange livs- og afskrivningscykler sæn-
ker innovationshastigheden.

Hos mange arkitekter, entreprenører og 
ejendomsadministratorer findes der imidler-
tid et professionelt efterslæb. I lang tid spil-
lede energieffektivitet og bæredygtighed ikke 
nogen særlig rolle, hverken i uddannelsessy-
stemet eller i den professionelle praksis. Dette 
har ændret sig. I det mindste indenfor nybyg-
gerier foregår der et økologisk boom. Det 
hører nu til god tone at vide besked om ener-
giregnskaber og økologiske byggematerialer. 
Teknologiske fremskridt, nye materialer og 
bedre design muliggør integration af funkti-
onalitet, æstetik og økologi. Bygningsfacader 
producerer solenergi og regulerer temperatu-
ren, vertikale drivhuse forbedrer bygnings-
klimaet og absorberer overflødig varme, ho-
risontale vindkraftanlæg fungerer på tagene, 
decentrale kraftvarmeaggregater dækker det 
resterende energibehov og alle byggemateria-
lerne kan genanvendes: Dette er ikke utopi 
– det kan gøres allerede i dag.

Så mange aktører som muligt
Visionen om bæredygtige byer kan imidler-
tid ikke begrænse sig til de enkelte bygnin-
ger. Det drejer sig om at forandre bylandska-
berne og forny infrastrukturen, særligt på 
områderne for trafik, energinetværk, hurtig 
dataoverførsel og vandforsyning. Dette re-
flekterer udviklingstendenserne for livet, ar-
bejdet, kommunikationen og offentligheden 

i byerne. Forvandlingen til bæredygtige by-
er kan kun ske gennem et samarbejde mel-
lem mange aktører. Hermed stilles der ikke 
mindre krav til politikerne end til investorer, 
byplanlæggere, arkitekter og den brede byof-
fentlighed – dvs. til os alle. Politikken må 
skabe de retslige og økonomiske rammebe-
tingelser for at fastholde private investeringer 
og individuelle tiltag på det økologiske spor. 
Hertil hører progressivt stigende energistan-
darder for nye og gamle byggerier, afgiftsfri-
tagelse for varmeisolering, attraktive offent-
lige transportpakker, cykel- og fodgænger-
venlige omlægninger af det offentlige rum, 
opbygning af en standardiseret opladnings-
infrastruktur for elbiler og gradvis omstilling 
af al statsfinansiering i retning af bæredyg-
tig ressourcehåndtering. Opbygningen af en 
moderne vand- og spildevandsinfrastruktur 
i byerne har kun været mulig, fordi alle ejen-
domsbesiddere blev pålagt tilslutningspligt. 
Vi har i fremtiden brug for lignende regel-
sæt også for strøm og varme fra vedvarende 
energikilder.

Ingen velstandsøer eller fattigdomszoner
Moderne storbyer er for komplekse til, at de 
kan styres ’fra oven mod neden’. Der er na-
turligvis brug for en integreret rammeplan 
for byggeri, trafik og energi- og vandforsy-
ning, skoler og sociale tjenester. Men de kan 
ikke realiseres uden tidlig borgerinddragelse 
i planlægnings- og beslutningsprocesser. In-
ternettet udvider de traditionelle former for 
forsamlingsdemokrati i kraft af nye informa-
tionskanaler og diskussionsfora om bymæs-
sige temaer. Den centrale forvaltning kan 
komplementeres med decentral selvforvalt-
ning i bydelene. En vigtig aktør er civilsam-
fundet selv – borgerinitiativer, bydelsprojek-
ter, frie igangsættere af sociale og kulturelle 
initiativer, foreninger, selvhjælpsgrupper og 
andelsprojekter. Ikke mindst drejer det sig 
om at gøre virksomheder til gode corporate 
citizens, der engagerer sig i offentlige spørgs-

mål: Som sponsorer, men også som partnere 
i skoler, universiteter, kulturhuse og borger-
projekter.

Økologisk byfornyelse får svært ved at re-
aliseres, hvis den ikke er forbundet med over-
vindelse af sociale kløfter. Hvis en by opdeles 
i velstandsøer og fattigdomszoner, bliver også 
en integreret trafik- og arealplanlægning van-
skelig. Når sociale modsætninger skærpes og 
usikkerheden stiger, trækker de velhavende 
sig tilbage til deres biler. Den kollektive tra-
fik kvæles og offentlige rum ligger øde hen. 
Udlejere i bydele med høj arbejdsløshed bli-
ver sværere at overtale til at investere i øko-
logisk sanering af deres bygninger. Socialt 
boligbyggeri, kulturcentre, sportsforeninger, 
lejerinitiativer og tilflytning af små virksom-
heder kan bidrage til at stabilisere prekære 
boligkvarterer. Den vigtigste nøgle er dog 
uddannelse og faglig opkvalificering – kun 
hermed åbnes en varig vej ud af fattigdom og 
perspektivløshed.

I oldtiden var byerne demokratiets, filo-
sofiens og videnskabens vugge. I den sene 
middelalder udgjorde de centre for borgerlig 
selvforvaltning og senere blev de pionerer for 
industriel revolution. Også nutidens store 
demokratiske bevægelser udgik fra byerne – 
f.eks. omstyrtningen af feudalvældet og op-
rettelsen af demokratiske republikker. Tiden 
er inde til, at de bliver pionerer for økologisk 
omstilling: I byerne vil det blive afgjort, om 
vi går mod en bæredygtig fremtid, der genop-
retter balancen med økosystemerne og mu-
liggør social participation for alle. 

oversættelse niels Henrik Hooge, Global Økologi. 

artiklen er fra Politische Ökologie 124, marts 

2011.  

ralf Fücks, der har en baggrund indenfor økonomi 

og social-videnskab, har siden 1996 været for-

mand for Heinrich böll Stiftelsen, som er verdens 

største grønne fond. Han er tillige tidligere sena-

tor og borgmester i bremen som repræsentant for 

bündnis 90/Die Grünen. 

Økologisk byfornyelse får svært ved at realiseres, hvis den 
ikke er forbundet med overvindelse af sociale kløfter. Hvis 
en by opdeles i velstandsøer og fattigdomszoner, bliver 
også en integreret trafik- og arealplanlægning vanskelig
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  af arkitekt m.a.a. rie  

Øhlenschlæger, aplusB,  

bestyrelsesmedlem DØr

Naturen ’Det Derude’ som 
det engang hed i en berømt 

fjernsynsserie bliver traditionelt opfattet som 
modsætningen til byen – modsætningen til 
stenbroen. Bymennesker besøger naturen på 
udflugter, kører gennem landskabet eller hol-
der ferie i naturen og vender så hjem til byen - 
til kulturen – fjernt fra naturen. 

Sådan er det ikke nødvendigvis mere, en 
ny grøn urbanitet spirer i disse år frem i by-
erne – og her er der brug for opmærksomhed 
på de gode eksempler til inspiration for byer-
nes videre udvikling. For byerne vokser, hver 
uge flytter så mange mennesker globalt til 
byen, at der kunne dannes en ny millionby! 
– og der bliver stadig mindre natur tilbage 
derude, og der bliver stadig længere derud.

Samtidig ved vi, at kontakt med le-
vende natur og oplevelser af årstidernes 
skiften har positiv betydning for menne-
skers fysiske og psykiske velbefindende. 

’Folkesundhedsrapporten, Danmark 2007’ 
gennemgår en lang række undersøgelser som 
f.eks. dokumenterer, at patienter der efter 
operation er indlagt på en sygestue med en 
grøn udsigt har behov for mindre medicin, 
restituerer sig hurtigere og bliver hurtigere 
udskrevet end dem, som har udsigt til en 
mur. Grønne omgivelser er også godt for hu-
møret og helbredet, siger 93 pct. af dansker-
ne i en anden undersøgelse ’Danskernes brug 
af grønne områder i et sundhedsperspektiv’. 

Det er ikke kun bløde værdier, det handler 
om. Det handler også om klimaændringer 
med stigende temperaturer og voldsomme 
regnmængder i byerne – flere storme og ef-
terhånden også stigende havvandstand. Alt 
sammen påvirkninger som vi med en fornuf-
tig grøn og blå planlægning kan afbøde eller 
vende til fordele for byen, hvis vi vælger en 
helhedsorienteret planlægning.

Byens naturidentitet
Den nye grønne urbanitet baserer sig på en 
ny holistisk naturdefinition, hvor plante- og 
dyreliv (biodiversitet) sikres sammenhæn-
gende levemuligheder, biotoper i den tætte 
og meget urbane by. Det er ikke kun parken, 
som skal sikre naturindholdet i byen, for 
parken skelner igen mellem byens ’ikke na-
tur’ og parkens natur. I den grønne urbani-
tet skal naturelementer gives plads overalt i 
byen, mellem husene, på husene, på pladser-
ne, langs gader og stier og i baggårdene, med 
erkendelsen af, at naturen kan være en del af 
byen. Ikke som en ensartet grøn masse der 
væltes ud over byen, ej heller som tusindvis 
af ’potteplanter’ som tilplantes og udsættes 
hvert forår, men derimod som en forskellig-
hed der tilpasses stedet, en stedsbunden arts-
diversitet som er med til at skabe identitet i 
byen, påvirke menneskene i byen og bedre 
mikroklimaet i byen.          
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Den grønne  
urbanitet

Bynatur. Et større naturindhold  
i byen kan gøre byen smukkere  
og mere oplevelsesrig samtidig 

med at byens mikroklima  
forbedres og afledning af store 

regnmængder kan sikres.
High Line i new York. Her er en 
nedlagt højbane blevet til en 
lang grøn bevægelse med parker 
og gangstier hævet op mellem 
byens huse.
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træer forbedrer klimaet
Byens gader og veje er en del af infrastruktur-
en, som traditionelt har været grøn – boule-
varderne i de store byer, træer langs vej og 
gader i byen. Meget af den begrønning har 
måttet lade livet i trafikeffektivitetens navn 
og for at give plads til infrastrukturen under 
terræn – og med det har byen mistet markan-
te elementer i byrummet, og byens luft har 
mistet et ’naturligt rensesystem’ – træerne 
forbedrer byens mikroklima, optager CO2, 
opsuger vand og bidrager til en behagelig 
luftfugtighed i byen samtidig med, at de er 
levesteder for fugle og anden byfauna.

Derfor har nogle byer, som har ambition-
er om at være bæredygtige og CO2-neutrale  
iværksat nye træplantningsprojekter – fx New 
York, som vil plante en million nye træer i 
byen og København, som vil plante 100.000 
nye træer inden 2025. Tyske Stuttgart har en 
træplantningspolitik, som skal medvirke til 
at køle byen og minimere de ’varmeøer’, som 
dannes ved akkumulering af varme i byens 
bygningsmasse. Et problem som forventes 
at vokse i fremtiden, hvis der ikke gribes ind 
med markant planlægning af ventilations-
korridorer og kølende beplantninger nu.

grønne korridorer
Bevægelse – fysisk udfoldelse er et behov, 
som for de fleste menneskers vedkommen-
de ikke bliver opfyldt i arbejdstiden, og som 
derfor må opfyldes på andre tidspunkter – i 
byen – behovet kan med stor fordel samtæn-
kes med den grønne urbanitet. Det være sig i 
form af løbestier, parkour muligheder og mo-
tionsredskaber som kunstværker eller kunst-
værker som motionsredskaber i byrummet. 
I bydelen Hammarby Sjöstad i Stockholm 
opleves overgangen mellem land og vand – 
sivskoven – stærkt på træbroen, som snor 
sig rundt om bydelens kant ideel til løbetu-
ren eller til stilfærdig spadseretur. Urban gar-
dening og kolonihaver er en anden genopda-
get mulighed for både at sikre friske grønt-
sagsforsyninger, opleve samhørighed med 
naturen, bedre byens mikroklima og bruge 
kroppen. Vi vil forhåbentlig se de få eksem-
pler på taghaver, gårdhaver og nye koloniha-
ver brede sig i byerne, også fordi haver gene-
relt har en højere biodiversitet end traditio-
nelle parker og skove.

Lommeparker er et relativt nyt begreb 
– en del af den nye grønne urbanitet, hvor 
mange små naturspots i byen, som klem-
mes ind i eksisterende områder, kan danne 
en sammenhængende naturkorridor som et 
tæt netværk i byen, til gavn for byens flora 
og fauna. Lommeparkerne opstod først i 
New York og Chicago som elementer i en 
markant grøn bypolitik. I Chicago blev bl.a. 
skolegårde omdannet til haver/parker som 
åbne grønne arealer i byen. Lommeparker 
som bl.a ’Odins Lunge’ i København, kan nu 
også ses i Danmark. Funktionsomdannelser 
i byen kan også medføre begrønning, High 
Line i New York er sådan et eksempel, hvor 
transformationen af et stykke nedlagt højba-
ne er blevet til en lang grøn bevægelse hævet 
op mellem byens huse.

Fuglesang i facaden
Også facader kan være vigtige elementer. En 
begrønnet facade dæmper vinden, mindsker 
varmetabet fra facaden og er med til at køle 
byen om sommeren ved planternes fordamp-
ning, samtidig med, at den grønne væg rum-
mer fuglesang. Grønne tage og facader kan 
både isolere, opsuge regnvand og derved for-
sinke og reducere afløbet med op til 40 pct., 
det mindsker overbelastningen på kloaksy-
stemet. Udover at det grønne tag også i man-
ge tilfælde kan skabe en smukkere femte fa-
cade til glæde for højere liggende omgivelser 
– som f.eks. det grønne Sedum tag på bør-
neinstitutionen Stenurten på Nørrebro – en 
et-plans bygning omgivet af 5-6 etagers bo-
ligbebyggelse.

Biofaktorer
For at kunne kvalificere arbejdet med den 
grønne urbanitet og for at kunne sikre, at den 
faktisk bliver tænkt ind hver gang et nyt pro-
jekt igangsættes må vi kunne kvantificere – 
sætte tal på. Tal bliver let til firkantet juriste-
ri, men begrebet biofaktor – eller som det op-
rindelig hed i Tyskland, hvor begrebet først 
blev defineret: ’Biotopflächenfaktor’ – er en 
hjælpende hånd til naturen til gavn for både 
mennesker og miljø. Biofaktoren er et udtryk 
for den biologiske aktivitet, som en grund, et 
byggefelt, et boligområde eller en bydel lev-
ner plads til (oversat til dansk kan biofaktor-
beregningen findes på www.sbi.dk). Forskel-

lige overflader ganges med en faktor som er 
større jo mere naturindhold arealet har. En 
asfalteret P-plads har således en faktor 0, 
klippet græs 0,5 hvorimod naturgræsarealer 
har faktor 1. Med buskbeplantninger over 2 
meters højde stiger faktoren til 1,5 og træer 
og skovplantninger har faktor 2. Tag- og fa-
cadebegrønninger kan tilføre ekstra areal til 
biofaktoren, som kan være med til at kom-
pensere for det arealforbrug, som bebyggel-
sen repræsenterer.

Biofaktoren blev fx brugt som planred-
skab i omdannelsen af Potsdamer Platz i 
Berlin – det gamle centrum, som lå udbom-
bet hen efter 2. verdenskrig. I halvfemserne 
blev området forvandlet til et tæt bebygget 
kommercielt cityområde, men med plankrav 
om opsamling og genbrug af regnvand, om 
vandarealer i byen og om grønne tage og 
træer.   

grønne punkter i malmø 
Sverige har også arbejdet med biofaktoren i 
bydelen Västre Hamnen i Malmø, som blev 
realiseret som byggeudstillingen Bo01. Her 
er der en ambition om at skabe en mere bæ-
redygtig bydannelse bl.a ved at stille krav til 
naturindholdet i bebyggelsen. Krav som skul-
le sikre biodiversitet, naturindhold og smuk-
ke byrum, blev udformet som en ’Grönyte-
faktor’ (biofaktor), der mindst skulle være 
0,5 (en anden skala end den danske) for den 
enkelte parcel, og en række ”Gröna Punk-
ter” hvoraf mindst 10 skulle opfyldes for at 
få byggetilladelse. De grønne punkter man 
kunne vælge var bl.a.
• Alle overflade belægninger skal være vand-

gennemtrængelige
• Alt regnvand som ledes bort skal mindst 

løbe 10 meter synligt både på de private 
parceller og i de offentlige byrum

• Alle jordarealer skal have tilstrækkelig 
mulddybde til grøntsagsdyrkning
Takket være de markante krav til områ-

dets naturindhold kan man nu opleve en 
rigt varieret grøn og tæt bydel på Västra 
Hamnen. 

Vandelementer
Küpperbusch-Gelände i Gelsenkirchen, Tysk-
land er en boligbebyggelse med fokus på bæ-
redygtighed, bl.a. med et markant arkitekto-
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nisk element af søjlebårne vandrender som 
samler tagvandet og sender det i åbne render 
til lokal nedsivning i et centralt vådområde. 
Elementer som beriger oplevelsen af området 
og skaber herlige legemuligheder for børn. 
Boligbebyggelsen, der er en del af et stort nyt 
område på et tidligere industriareal, er rigt 
og varieret beplantet og har grønne tage. Det 
er resultat af en international arkitektkon-
kurrence om boliger med østrigske vindere 
arkitekterne Szyszkowitz + Kowalski.  

Augustenborg er et renoveret boligområde 
i Malmø, hvor et problem med overfyldte 
kloakker er vendt til at blive et kvalitetstil-
skud til bebyggelsen, hvor forskellige typer 
åbne vandrender leder overfladevandet til 
nedsivningsområder, der er udformet som 
beplantede vådområder, der kan fungere med 
eller uden vand. 

grønne krav til fremtidens byer
Vigtigt er det at en fremtidig lokalplanlæg-
ning stiller krav til både biofaktoren og af-
ledningen af regnvand. LAR, som står for 
Lokal Afledning af Regnvand, er nu flere 
steder en officiel politik, som både kan væ-
re med til at berige byen, forbedre mikrokli-
maet og mindske behovet for nye og større 
kloakker. Behovet for nye vandløsninger er 
markant – mængden af regnvand øges, og vi 
har bevidstløst lukket byens overflader med 
asfalt og beton. ’Den grønne urbanitet’ har 
derfor mange funktioner – primært at skabe 
en bæredygtig by forstået som en by menne-
sker har det godt i, samtidig med at vi be-
skytter og støtter det naturgrundlag, som er 
en forudsætning for menneskelig eksistens 
på kloden. Dygtige landskabsarkitekter og 
planlæggere ved, at den grønne urbanitet har 
en lang række miljømæssige fordele og kan 
være med til at skabe vigtige oplevelser for 
borgerne og kvalitetsløft i byens nye og gam-
le kvarterer, men de skal stadig kæmpe med 
vejingeniører, som ikke ser behovet for eller 
plads til træer og med arkitekter som fryg-
ter, at det grønne vil fjerne urbaniteten, gøre 
byen for sød og kamuflere arkitekturen. De 
holdninger vil formodentlig uddø og byerne 
blive meget grønnere. 
rie@aplusb.dk

 

Fra toppen af siden: I Küpperbusch-
gelände i tyskland, opsamler søjle-
bårne vandrender tagvandet og sender 
det i åbne render til lokal nedsivning i 
et centralt vådområde.

Legeredskaber i Hafencity i Hamborg.

Snoede vandveje i Västre Hamnen i 
malmø. Byområdet er opbygget med 
brug af biofaktorer.

grønne tage i Västre Hamnen i malmø.

Københavns Kommune har vedtaget en 
vision om begrønning af byen, som bl.a. 
indeholder planer om lommeparker, 
plantning af 100.000 træer og etable-
ring af grønne tage.
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‘the Pyramid Farm’ er en vision for vertikalt by-landbrug i 2060. the Pyramid 
Farm skal kunne fungere som et lukket kredsløb, som internt dækker alt fra 
fødevareproduktion (også animalskt) til spildevandsrensning. eric ellingsen 
og Dickson Despommier fra Columbia universitet står bag. De regner med at 
vandforbruget kun er 10% og arealforbruget 5% sammenlignet med udbyttet 
fra konventionelt landbrug.
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  af Paul rye Kledal, For-

sker ved Fødevareøkonomisk 

Institut, KBH’s universitet

Byerne er i dag blevet cen-
trale i diskussionen om kli-

ma, stofstrømme og ressourceforbrug, fordi 
mere end 60 pct. af klodens befolkning nu 
bor i byer – den udvikling fortsætter. Alle-
rede i 2050 forventes 4/5 af klodens befolk-
ning at bo i byer. Vi taler her ikke længere 
om London, Paris, New York som verdens 
metropoler, men i stedet om Sao Paulo, Me-
xico city og Cairo med sine over 20 millio-

ner indbyggere. Byerne er samtidigt blevet 
de økonomisk vigtigste knudepunkter i den 
globale økonomi. København alene står for 
næsten 40 pct. af Danmarks samlede økono-
mi, og dette tal vil ofte være endnu højere i 
mange udviklingslande domineret af en en-
kelt metropol. 

På trods af byernes rigdom, så kan man i 
sidste ende ikke spise penge. Selv om børne-
sangen fortæller os, at ”har du penge, så kan 
du få” – og at mad ikke synes et problem, når 
man færdes blandt byernes enorme fødevare-
udbud – viste fødevarekrisen i 2007 og dens 
voldsomme prisstigninger på basale fødeva-

rer, at det øjeblikkeligt kan føre til sociale 
eksplosioner og drab i den fattigere del af ver-
den. Spørgsmålet om en stabil fødevareforsy-
ning til klodens storbyer er derfor blevet en 
nødvendighed for adskillige nationers fremti-
dige politiske stabilitet. Foreløbigt har det gi-
vet sig udslag i enorme jordopkøb (land grab-
bing) i blandt andet Afrika og Sydøstasien 
anført af Golf staterne og Kina. Alene i 2009 
købte store firmaer og ovennævnte lande iflg. 
World Bank 45 millioner hektar jord, hvilket 
svarer til ni gange Danmark og en tidobling 
i forhold til gennemsnittet over de sidste ti 
år. En løsningsmodel der, hvis den fortsæt-
ter med samme vækst, kun kan lede til nye 
fremtidige konflikter.  I Madagaskar førte 
det for små to år siden bl.a. til uroligheder og 
afsættelse af præsidenten, da han havde til-
ladt det sydkoreanske firma Daewoo, at leje 
1,3 millioner hektar – ca. halvdelen af øens 
jord for 99 år.

FARMSCRAPERS –

urban farming. nye former for bæredygtigt bylandbrug 
skal sikre stabil fødevareforsyning til klodens storbyer. 
Foreløbig er de praktiske erfaringer med stor skala  
produktioner dog begrænsede.  
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Fra horisontalt til vertikalt landbrug
Som følge heraf er Urban farming kommet 
på manges læber. I sig selv er der ikke noget 
nyt ved by-landbrug. Hvor det findes, har det 
handlet om at skaffe tilstrækkeligt med mad. 
Kun dens udformning har forandret sig i takt 
med menneskets forskellige historiske udfor-
dringer omkring befolkningsvækst, teknolo-
gi, samfundsorganisering, ressource anven-
delse og naturens respons herpå. Babylons 
hængende haver såvel som Inka indianerne 
intensive små bede i Machu Picchu vandet 
med byens spildevand var eksempler på tid-
lige by-landbrug. 

I dag har 800 millioner mennesker et eksi-
stensgrundlag og udkomme via by-landbrug, 
hvoraf hovedparten lever i Asiens byer. Alene 
200 millioner lever af at producere til et mar-
ked, mens resten er direkte afhængig af ud-
kommet til dem selv og deres familier. Byer 
rundt omkring i verden producerer allerede 
som gennemsnit 1/3 af den føde deres ind-
byggere lever af, og det er uden tvivl et tal 
som vil stige i de kommende årtier. 

Omvendt kæmper by-landbrug ofte med 
jordpriser, som fødevarer aldrig kan give et 
rentabelt afkast til, hvilket er den primære 
grund til at landbrug, i modsætning til de 
mere givtige boliger og service erhverv, netop 
rykker udenfor byerne eller eksisterer i deres 
periferi. Denne økonomiske begrænsning har 
fået flere forskere og arkitekter til at begynde 
at designe ’skyfarms’ og ’farmscrapers’, eller 
mere generelt også kaldet ’vertical farming’ 
(lodret eller vertikalt landbrug). Vertikalt 
landbrug er fødevareproduktion, dyrket i 
byens højhuse. Det er visionen om en øko-
nomisk såvel som en miljømæssig bæredygtig 
fødevareproduktion, der kan imødekomme 
et stigende antal mennesker i fremtidens 
byer. Det vertikale landbrug anses for at være 
bæredygtigt både med hensyn til forbrug og 
genanvendelse af energi, vand, transport og 
affald, men også med hensyn til produktion 
af økologiske fødevarer. Til gengæld lader 
det økonomiske endnu vendte på sig. 

Planter og dyr i skyskrabere
Blandt de mest kendte fortalere for vertikalt 
landbrug er Dickson Despommier, profes-
sor i Miljøsundhed og Mikrobiologi ved Co-
lumbia Universitet, som sammen med nogle 
af hans studerende udviklede ideen omkring 
vertikalt landbrug. Deres mål var at dyrke af-
grøder og holde dyr i skyskraberne inde i by-
centrene, tankerne bag kan bl.a. læses i bo-
gen The Vertical farm – Feeding the World 
in 21st Century. 

En hollandsk tegnestue MVRDV desig-
nede efter tilsvarende visioner tilbage i 2001 
en futuristisk idé kaldet ’Pig City’. Her skulle 
Hollands 15 millioner svin opstaldes i 80 
meter høje farmscrapers (landbrugshøjhuse) 
i Rotterdam Havn. Hver etage i farmscrabe-
ren var opdelt i dyrevenlige arealer med til-
svarende ude arealer. På samme måder som 
mennesker i højhuse kan have deres altaner. 
Biogassen fra grisenes afføring skulle op-
samles og anvendes som miljøvenlig energi, 
og fisk produceret i tanke ville blive anvendt 
som fodersupplement og dermed bidrage til 
reduktioner i transport. Den provokerende 
hensigt fra MVRDV var blandt andet at 
skabe diskussion omkring Hollands store 
svineproduktion, såvel som at rejse spørgs-
målet om jorden i det tæt befolkede land ikke 
kunne frigøres til andre og bedre formål. 
Endnu er ingen af de ovennævnte projekter 
med landbrug i højden blevet realiseret. 

Til gengæld arbejdes der i en dansk sam-
menhæng ved Galten i Århus på at etablere 
en horisontal udgave af Pig-City, hvor der 
oven på en grisestald skal etableres gartneri-
produktion. Der planlægges med en produk-
tionskapacitet på 20.000 slagtesvin og 1.100 
tons tomater, hvortil der kobles biogasanlæg 
og slagteri. 

mangler forskning
Fælles for begge ’Pig-City’ projekter er, at det 
drejer sig om at etablere en industriel føde-
vareproduktion i stor skala, som benytter de 
nyeste teknologier og organiseret på en sådan 
måde at miljø, klima, dyrevelfærd og økono-
mi, kommer til at gå op i en højere enhed.

Tilsvarende er der i USA og Australien 
etableret kommercielle produktioner inden-
for Aquaponics, hvor akvakultur (fisk produ-
ceret i tanke) er koblet sammen med gartneri 
produktionen via hydroponic teknologien 
(drypvanding). Det vil sige, fiskenes afføring 
opsamles i biofiltre og ledes herefter over i 
gartneriet, hvor det indgår som en ressource 
til planternes næringsstofforsyning. Ligeledes 
er der udviklet rene vertikale hydroponics 
systemer, hvor planterne dyrkes i drivhuse i 
etager på op til 6 meter. Hermed kan ét en-
kelt vertikalt producerende drivhus erstatte 
6 horisontalt dyrkende drivhuse. Dermed 
spares der ikke alene plads, men også energi 
(CO2) til opvarmning per produceret enhed, 
og tilsammen åbner disse nye teknologiske 
løsninger op for at vertikale landbrug i selve 
byen har mulighed for at blive økonomisk 
rentable. 

Der mangler dog stadig mange praktiske 
erfaringer såvel som seriøs forskningsmæssig 
videns indsamling omkring en effektiv pro-
duktionsstyring af disse nye ’industrielle ver-
tikale permakulturer’. Det gælder ikke mindst 
når husdyr bliver koblet til systemerne. Lidt 
populært sagt kan man sige, at hvis den 
fremtidige farmscraber er en moderne Air-
bus 380, så er vi endnu på brødrene Wright 
stadiet. Vi er med andre ord kun lige lettet 
knap 1 meter fra jorden, men lettet er der.  
paul@foi.dk
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Prags Have på amager i København er et 
levende eksempel på at ’small scale’ land-

brug/fødevareproduktion breder sig i de 
større byer. Haven er anlagt i 2011 af frivil-
lige med tilskud fra Københavns Kommune. 

Billedet er fra åbningsweekenden.
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  af tina Læbel, redaktør 

global Økologi 

Bilosen kradser og svier i 
halsen, mens rickshawen 
dytter sig vej gennem Hy-

derabads inferno af biler, busser, pickups og 
fyldte lastbiler. Hyderabad er en af de mil-
lionbyer i Indien, der endnu ikke har taget 
hånd om den tiltagende luftforurening, og 
som fx Delhi ved lov har vedtaget, at busser 
og richshaws skal køre på gas. Til gengæld 
kan byen så prale med, at de huser et af In-
diens helt særlige huse – en LEED-platin cer-
tificeret virksomhed Sohrabji Godrej Green 
Business Center, som udover på egen for-
nemme vis at have integreret natur-, miljø- 
og klimahensyn også er katalysator for ud-
viklingen i Indiens i grønne byggeindustri. 
En udvikling der spås en fortsat stor fremtid: 
Væksten i BNP var sidste år tæt på 9% og 
forventes at ligge på samme niveau i år, det 
øger fx den voksende middelklassens behov 
for nye familiehuse og sidst men ikke mindst, 
så er ’Grønt byggeri’ et stærkt brand. 

Det ypperligste 
Luften er renere, da vi ankommer til Green 
Business Center (GBC), som ligger i hvad der 
for få år siden var oplandet til Hyderabad. 
Nu er her nye veje, virksomhedskomplekser, 
lejligheder og et nyanlagt IT-område ’Hitex’. 
Godrej Green Business Center leverer grøn-
ne services, forskning og energiløsninger til 
byggeindustrien, energi- og vandsektoren og 
stimulerer bredt green business og klima-
aktiviteter med det mål at gøre Indien til en 
af fremtidens globale ledere på området for 
grøn teknologi.

Buzzordet her, er som mange andre steder 
i verden altså grøn, men det er mere end blot 
ord. Centeret er omkranset af store træer, 
blomstrende buske og her og der består store 
sten og klipper. Minimal forstyrrelse af det 
omgivende miljø er et must, hvis man vil op 
i superligaen for grønne bygninger – og de 
arealer, der ligger længst væk fra hovedhuset, 
har fået lov at ligge hen med de oprindelige 
vilde dyr- og plantearter forklarer projekt-
leder mr. Rohith Reddy fra Green Business 
Center.

Green Business Center fik i 2003 som den 
tredje bygning i verden og som den første 
udenfor USA, tildelt LEED-platin – det hø-
jeste niveau for bæredygtigt byggeri indenfor 
det amerikanske LEED-certificeringssystem 
(se boks). Der er i byggeriet således taget 
vidtgående miljø- og klimahensyn fx hvad 
angår energi- og vandforbruget, miljøpåvirk-
ninger, indeklimaet og brug af vedvarende 
energikilder.  

Bæredygtigt byggeri I. 
Med den bedste udmærkel-
se, en platin-certificering, 
til Godrej Green business 

Center blev der for alvor sat 
turbo på grønt byggeri i 

indien. 

Bygning med klimatiltag

Modsat i Danmark går en betragtelig del af 
energiforbruget i Indien til at holde varmen 
ude af bygninger, det være sig til ventilation 
og aircondition, med sidst nævnte som den 
helt store energisluger. Faktisk kan én aircon-
dition forbruge lige så meget el som 25 ven-
tilatorer, men behovet for at køle bygninger 
kan nedsættes betragteligt.

”Huset her er bygget efter traditionel in-
disk byggestil med en åben gårdhave i midten 
og en lukket sydmur, der dog tillader vinden 
at passere. Selve de porøse betonmursten 
nedsætter behovet for ventilation med op til 
20 pct. og de grønne isolerende tage sænker 
behovet yderligere,” fortæller Rohith, mens 
vi bevæger os rundt i bygningen.

Det er dog langt fra de eneste energibe-
sparende tiltag huset er udstyret med, vindu-
erne er isolerende og kølende med argongas 
og vender alle stort set mod nord, alligevel 
er her masser af dagslys. Målet er kun at 
bruge dagslys til belysning, og forbruget af 
elektrisk lys er reduceret med 80 pct. bl.a. på 
grund af lystræk og -kanaler i taget. Udenfor 
knejser to høje vindtårne som med vandkø-
ling sænker lufttemperaturen 7-8 grader, før 
den ledes ind i bygningen og bliver en del af  
airconditionsystemet. 

Green Business Center har årligt et ener-
giforbrug på 130.000 kWh, en tilsvarende 
konventionel bygning anslås at have et energi-
forbrug på 350.000 kWh, samlet giver det en 
årlig besparelse på 63 pct.  Installation af sol-
cellepaneler på taget med en kapacitet på 23.5 

INDIENS GRØNNE 
BYGGEINDUSTRI  

ER VÅGNET
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a green building is one which uses less water, 
optimises energy efficiency, conserves natural 
resources, generates less waste and provides 
healthier spaces for occupants, as compared to 
a conventional building

kW er med i regnestykket, elektriciteten herfra 
genererer og dækker 20 pct. af elforbruget.

respekt for kredsløb
En af Indiens helt stor udfordringer for frem-
tiden er at skaffe nok vand, i de store byer er 
det ikke ualmindeligt, at der i perioder ikke er 
vand i hanen og behandlingen af spildevand 
er mangelfuld eller slet ikke eksisterende. På 
Green Business Center sætter de en ære i selv 
at rense spildevandet, ved siden af et blom-
strende rodzoneanlæg fortæller mr. Rohdi:

”Vi vil allerhelst være et økosystem, der 
fungerer uafhængigt af samfundet udenfor, 
det kan naturligvis ikke helt lade sig gøre, 
men alt vores vand bliver genbrugt. Vand fra 
køkkenet og fra badeværelser ledes ud i rod-
zoneanlægget og bliver efterfølgende brugt 
til vanding. Al regn nedsiver og recirkulerer 
vi. Grønne tage, vandkanaler og et overløbs-
bassin i forbindelse med rodzoneanlægget 
opsamler og tilbageholder regnvand til gavn 
for grundvandsdannelsen.”

Naturligvis er der også installeret vand-
besparende tiltag i bygningen, bl.a. vandfrie 
urinaler til mænd og differentierede vand-
skyl i toiletter. Der er også stort fokus på 
ressourceforbrug og kredsløb, fx er 80 pct. 
af byggematerialerne lokale, hentet inden 
for en radius af 500 miles (ca. 800 km) og 
de fleste af dem er genbrugsmaterialer. Det 
gælder fx keramikrester som er brugt til søj-
leudsmykning, flyveaske fra kulkraftværker i 
betonmurstene og gulvtæpper fremstillet af 
plastikflasker.            

Fo
to

s:
 T

in
a 

læ
be

l o
g 

je
tt

e 
H

ag
en

se
n 

Fra venstre: Sohrabji godrej green 
Business Center med to vindtårne 
og solpaneler på taget.

rester af keramik er anvendt til 
søjler i den åbne gårdhave. Projekt-
leder rohith reddy viser rundt. 

De grønne (blomstende) tage er 
med til at køle huset og tilbagehol-
der samtidig regnvand, som især er 
vigtigt under monsunen. 

green Business Center samarbejder 
og præsenterer virksomheder der 
leverer energiløsninger, fx Vestas 
og grundfoss.  

Sommerfugl i gårdhaven
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Ikke kun et spørgsmål om at reducere CO2

Bæredygtigt byggeri II. ny dansk certificeringsordning for byggeri skal 
tage hensyn til både miljømæssige, sociale og økonomiske forhold. Det 

handler også om at markere sig på et internationalt marked.

  af tina Læbel, redaktør global Økologi

Englændere og amerikanere har gjort det i 
mange år og tyskere, franskmænd, hollæn-
dere og svenskere i nogle få, certificeret byg-
ninger og kategoriseret dem i forhold til de-
res bæredygtige ydeevne. Nu er tiden også 
kommet til, at danske bygninger, sandsyn-
ligvis i 2012, kan certificeres i henhold til en 
ordning, som er tilpasset danske forhold. Det 
nyoprettede Green Building Council Den-
mark (DK-GBC) arbejder pt. på at udvik-
le en dansk certificeringsordning efter den 
tyske DGNB-ordning. Arbejdet er bl.a. sat 
igang, fordi udenlandske investorer efterlyser 
certificering af danske bygninger, forklarer 
Klaus Hansen, der er seniorforsker ved Sta-
tens Byggeforskningsinstitut, og en af de der 
har presset på i processen:

”I Sverige siges det, at 70 pct. af salget 
af erhvervsejendomme sker til udenlandske 
investorer, og at disse er villige til at betale 
mere for certificerede bygninger efter en in-
ternationalt orienteret ordning. Så selv om 

det danske ejendomsmarked er anderledes 
end det svenske, synes den tendens nu også at 
smitte af på Danmark.”

Det er skiftende politisk fokus der har 
gjort, at Danmark halter bag ud med klas-
sificering af bæredygtigt byggeri:

”I 90’erne havde vi en miljøorienteret pe-
riode, hvor de projekterende gjorde en stor 
indsats for at introducere ”Miljørigtig pro-
jektering”, som dog ikke for alvor slog an 
på markedet. I 00’erne skiftede vi fokus til 
primært at ville reducere energiforbruget og 
CO2, hvilket ledte til et betragteligt antal 
lavenergibygninger understøttet af lavener-
giklassificeringen og passivhuskonceptet. Vi 
har ikke haft et samlet fokus på bæredygtig-
hed; det kan en certificeringsordning nu rette 
op på, siger Klaus Hansen.

 
Bæredygtig substans
Bygherrer har i flere år netop efterlyst en vej-
ledning for, hvad bæredygtigt byggeri er, for-

tæller Ida Garre, senior projektleder i Ram-
bøll, Byggeri og design, og initiativtager til 
og næstformand for bestyrelsen i DK-GBC:

”Når vi gerne vil introducere en certifice-
ringsordning, handler det især om, at vi har 
brug for en definition af, hvad bæredygtigt 
byggeri er. Vi har brug for substans. Det er 
ikke bæredygtigt, fordi du sætter en vind-
mølle på taget. Mange har haft den opfat-
telse, at bæredygtighed handlede om at være 
energieffektiv, det gør det også – men det 
handler om mere end det. Det handler om en 
holoistisk tilgang til tingene. Det handler om 
miljø-, men også om sociale- og økonomiske 
forhold.”

Det kan de nikke genkende til i Vestas, 
hvor det nye hovedkvarter i Århus (byggeriet 
står færdigt 1. 11. 2011), skal certificeres ef-
ter amerikanske LEED-standarder: 

”En LEED-certificering er mere end ener-
gi. Det handler også om genanvendelighed 
af materialer, nærhed til materialer og grøn 

Boost i grøn byggebranche

Med Green Business Center som flagskib er 
kursen sat til at gøre Indien førende inden for 
grønt byggeri i 2015. Foreløbig ser det ud til 
at gå den rigtige vej. Små 1100 byggeprojek-
ter (697 m2) er registreret til en kommende 
certificering, 151 bygninger er certificerede, 
heriblandt hovedkvartererne i Chennai for de 
to danske virksomheder Grundfoss og Vestas 
(begge LEED-guld). At den store interesse fra 
virksomhedernes side især skulle handle om, 
at der kan spares penge, afviser mr. Rhodi:

”Det er rigtigt, at du sparer penge på 
energi- og vandforbruget, men det handler 
nok lige så meget om sund fornuft. Du skal 
på kort sigt betale lidt mere for din bygning, 
men til gengæld får du mindre vedligehol-

delse, og du gør godt for klimaet. At være 
klima- og miljøvenlig er nok den allerstørste 
motivation for mange virksomheder, det gæl-
der fx store IT-virksomheder, de har et stort 
energiforbrug, og de ønsker grønne løsnin-
ger, fordi det er et stærkt brand. 

GBC regnede tidligere med en merpris på 
18% for at bygge grønt og klimavenligt, i 
dag er merprisen faldet til 5-6%. Omvendt 
er energipriserne indenfor det sidste tiår for-
doblet, mens omsætningen af grøn teknologi 
er steget. GBC estimerer, at markedspoten-
tialet for miljøvenligt byggeriteknologi og 
-materialer i 2012 vil nå op på 100 mia. US$ 
(ca. 520 mia.dk.kr). Mr. Rhodi ser da også 
ganske lyst på fremtiden:

”Potentialet er til stede for at implementere 
grønne løsninger både, når det gælder ener-
gibesparelser, vedvarende energi, genbrug og 
vand. Bevidstheden om energiforbrug og løs-
ninger er voksende i den indiske industri.”

Særligt boligområdet, hvor GBC hoved-
indsats ligger, udvikler sig hastigt, godt bak-

Fo
to

s:
 T

in
a 

læ
be

l

tema 
Den nYe urBanItet



 Global ØkoloGi | juni 2011 | 19

Dk-GbC er en uafhængig non profit orga-

nisation og fungerer som et uvildigt over-

ordnet råd for miljørigtigt og bæredygtigt 

byggeri. Dk-GbC har valgt den tyske certifi-

ceringsordning DGnb som udgangspunkt for 

en dansk ordning. DGnb er karakteriseret 

ved, at systemet ser på alle bæredygtig-

hedsaspekter i analysen. De danske standar-

der målrettes i første omgang erhvervsejen-

domme. Der er tale om en merinvestering, 

men til gengæld får ejerne et bedre inde-

klima, mindre driftsomkostninger og kortere 

’liggetid’.

GREEn builDinG CounCil DEnMaRk

FaKta – LeeD CertIFICerIngen

lEED- leadership in Energy and Environmental Design er et amerikansk 

certificeringssystem for bygninger udviklet af u.S. Green building 

Council. lEED-certificeret, lEED-sølv, lEED-guld og lEED-platin tilde-

les efter et pointsystem der samlet ser på: bæredygtigt naturområde, 

Vandeffektivitet, Energieffektivitet, Materialer og ressourcer samt 

indeklimaet. 

18 lande er akkrediteret lEED-mærkeordningen (ikke Danmark). inden 

byggeriet starter, indsendes masterplaner, først når byggeriet er fær-

digt tildeles mærkningen. Et uafhængigt firma tjekker om kriterierne 

overholdes. 

læs mere www.usgbc.org/

Certificerede bygninger i indien: www.igbc.in/site/igbc/certified-
building.jsp

transport m.v. Det er altså i høj grad med til 
at understøtte vores grønne profil. Vestas er 
en global virksomhed, og vi arbejder med et 
globalt mindset,” skriver Steen Møller, vice-
præsident Vestas Windsystems A/S om grun-
den til valget.

tysk frem for amerikansk
Overordnet er der fire velkendte certifice-
ringsordninger på markedet; amerikanske 
Leed, engelske Breeam, franske HQE og ty-
ske DGNB. Green Building Council Den-
mark har valgt den tyske model DGNB, som 
nu bliver tilpasset danske forhold.

”DGNB er et system, der blev introduceret 
i 2008, og som siden er blevet evalueret og 
videreudviklet, det udmærker sig ved at ligge 
tæt op ad de standarder, som EU sætter for 
byggeri. Det bygger på tre ben, det sociale, 

miljømæssige og økonomiske, forklarer Ida 
Garre og fortsætter, udover det har vi kigget 
på, i hvor høj grad vi kunne bruge de proces-
ser, vi benytter i den danske byggeindustri, 
her blev Leed blev fravalgt fordi, den ameri-
kanske byggeproces adskiller sig markant fra 
den danske.”

Til efteråret afprøves de danske standar-
der konkret på et par bygninger. Det glæder 
Ida Garre:

”Vi brug for en certificeringsordning, så 
vi kan konkurrere på lige fod og promovere 
dansk byggeri i udlandet samt tiltrække nye 
investorer til landet. Men grundlæggende 
handler det om, at vi skal have gang i det 
bæredygtige byggeri for klimaets og miljøets 
skyld – vi skal føle vores ansvar ikke kun for 
vores egen skyld, men også for vores efter-
kommeres skyld.” 

ket op af den indiske regering, som i 2008 
lancerede sin klimahandlingsplan, og som for 
nyligt har vedtaget, at alt nybyggeri i alle sta-
ter skal leve op til grønne byggestandarder. 

”Fra at vi til start af især var koncentreret 
om at udvikle bæredygtige løsninger i byg-
geriet for virksomheder og fabrikker, er vores 
felt udvidet betragteligt. Vi rådgiver og certi-
ficerer også familiehuse, planlægger renove-
ringer af lejligheder, og som noget helt nyt er 
vi ved at udvikle kriterier for grønne bolig-
områder (townships), ”afslutter Mr. Rhodi. 

Mere at vide www.greenbusinesscentre.com 

Rejsen var finansieret af Danidas Oplysnings-

bevilling. 

Vestas nye hovedkvarter i ran-
ders certificeres efter samme 
ordning som Vestas virksomhed 
i Chennai, Indien (lille foto) 
– LeeD-certificering. Den kom-
mende danske certificeringsord-
ning bygger på en model efter 
den tyske DgnB-ordning.
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Singapore –  

   ASIENS GRØNNESTE BY

Byudvikling. asian Green City index har kortlagt bære-
dygtigheden for 22 af de største byer i asien. De største 
udfordringer er luftforurening og implementering  
af vedvarende energi.

  af Bent Kristensen og tina Læbel, global 

Økologi

Singapore er Asiens grønneste storby, kon-
kluderer Siemens i undersøgelsen Asian 
Green City Index, der er udført af det uaf-
hængige Economist Intelligence Unit (EIU). 
Singapore står i særdeleshed i forgrunden 
foran fx Tokyo og Hong Kong med sine am-
bitiøse miljømål og effektive metoder til at 
nå dem. 

”Landets politik, ansporende programmer 
og miljøkampagner har fungeret og hjulpet 
til at forbedre bymiljøet. Endnu mere pris-
værdigt for Singapore er det, at regeringen 
konstant arbejder sammen med den private 
sektor, for at finde nye og innovative veje til 
at forstærke bæredygtigheden for ø-staten,” 
udtaler Lothar Herrmann, adm. dir. for 
Siemens, Singapore i en pressemeddelse fra 
Siemens.

I flere andre asiatiske byer spiller retnings-
linjerne for miljøbevidsthed og klimabeskyt-
telse også en stadig vigtigere rolle, en rolle 
som Siemens ser sig selv som en aktiv med-
spiller i. 

“Asian Green City Index støtter byerne i 
deres bestræbelser på at udvide infrastruktu-
ren på et bæredygtigt grundlag. Vi ønsker at 

gøre det muligt for Asiens voksende og kom-
mende bycentre at opnå en sund vækst sam-
tidig med en høj livskvalitet,” siger Barbara 
Kux, som er øverst ansvarlige for bæredyg-
tighed hos Siemens AG.

Høj indkomst mindre forbrug
Undersøgelsen kortlægger byerne med hen-
syn til otte områder: energi og CO2, area-
lanvendelse og bygninger, transport, affald, 
vand, sanitære installationer, luftkvalitet og 
miljøstyring. EIU udviklede analysemetoden 
i samarbejde med førende eksperter, samt re-
præsentanter fra OECD, Verdensbanken og 
asiens regionale netværk af lokale myndighe-
der, CITYNET. 

”Studiet af asiatiske byer viser en ting 
meget klart: højere indkomst betyder ikke 
nødvendigvis større ressourceforbrug. Mens 
ressourceforbruget stiger jævnt op til et årligt 
GDP (nationalindkomst) på omkring 15.000 
EUR pr. indbygger, falder det igen når ind-
komsten bliver højere,” siger Jan Friederich, 

forskningsleder hos EIU. 
Hvorfor? I de blomstrende asiatiske byer 

er opmærksomheden på miljøet større og 
infrastrukturen er mere effektiv. Disse byer 
nedbringer aktivt deres forbrug af naturres-
sourcer og udvikler sig alligevel mere bære-
dygtigt.

 ”Byer som klarede sig godt i undersøgel-
sen er tilmed karakteriseret ved deres evne til 
at implementere miljøprojekter med succes 
og konsekvent at indføre reguleringer.”

Luftkvalitet skal forbedres
Blandt undersøgelsens resultater var også føl-
gende:
•	 Opmærksomheden	på	miljøet	er	stigende	

og størstedelen af de asiatiske byer har al-
lerede indført omfattende retningslinier. 

•	 Den	gennemsnitlige	CO2-udledning	er	
4,6 tons pr. indbygger pr. år (Europa 5,2 
tons)

•	 De	22	asiatiske	byer	producerer	 i	 gen-
nemsnit 375 kg affald pr. indbygger pr. år, 
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(Latinamerika 465 kg og Europa 511 kg).
•	 Singapore	scorer	topkarakter	for	at	have	

en strategi for energireduktion, for tiltag 
til at anvende energi mere effektivt, for at 
sin handlingsplan overfor klimaforandrin-
ger og for at engagere sig i internationale 
miljøaftaler.

•	 Singapore	ligger	over	gennemsnittet	med	
sin kraftfulde politik, som tjener til at 
dæmme op for tilfældig byudbredelse og 
at beskytte grønne områder for den nega-
tive effekt af udviklingen.

•	 Landet	ligger	også	over	gennemsnit	med	
sit omfattende offentlige transportnet-
værk, med 0,21 km. pr. km² byområde 
(gennemsnittet var 0,17 for de 22 byer).

•	 Singapore	er	den	eneste	by,	som	er	langt	
bedre end gennemsnittet i kategorien af-
fald. Byen genererer mindre affald pr. per-
son end gennemsnittet, og myndighederne 
indsamler og bortskaffer det hele.

•	 Singapore	ligger	også	pænt	over	gennem-
snittet, når det gælder vand. Byen har det 
laveste vandspild, og har en af de bedste 
politikker for vandbeskyttelse og vand-
kvalitet.

Til gengæld viser undersøgelsen, at de asia-
tiske storbyer har store udfordringer når det 
gælder luftforurening og vedvarende energi. 
Luftforureningen er relativt høj i alle byerne 

og de gennemsnitlige værdier overstiger alle 
steder WHO’s standard. De asiatiske kæmpe-
byer har meget at indhente på området ved-
varende energi, som i gennemsnit udgør 11 
pct. af den totale el-produktion. Til sammen-
ligning er Latinamerikas på 64 pct. VE, som 
skyldes områdets mange vandkraftværker.

Byer sætter klimadagsorden
Den tiltagende afvandring fra landområder-
ne i Asien er uden fortilfælde i menneskets 
historie. Ifølge FN er den andel af Asiens be-
folkning, som bor i byer vokset med en tred-
jedel til over 40 pct. på de sidste 20 år. Ale-
ne i de sidste fem år er antallet af indbyggere 
i asiatiske byer vokset med ca. 100.000 om 
dagen. Og denne udvikling vil fortsætte i de 
kommende år. Alene i Kina forudser eksper-
ter, at der i 2025 vil være over 200 million-
byer. I dag er der lige under 90, mens Europa 
har 25.

Den tiltagende urbanisering har enorm 
indflydelse på infrastrukturen. Med det 
stigende indbyggertal er der brug for til-
svarende mere energi, rent vand, transport 
og energieffektive boliger. Den Asiatiske 
Udviklingsbank anslår, at de asiatiske byer 
på daglig basis skal bygge 20.000 nye boliger 
og 250 km. vej og tilvejebringe transportfa-
ciliteter og ekstra seks mio. liter drikkevand 
for at dække tilstrømningen. Oven i det er 

byerne hovedudleder af  skadelige drivhus-
gasser. Byerne er fremtidens vækstmaskiner, 
men de er også ansvarlige for 75 pct. af ver-
dens energiforbrug og for omkring 80 pct. af 
menneskets CO2-udledning. 

”Kampen mod klimaforandringer bliver 
besluttet i byerne. Med den voldsomt stigen-
de bydannelse gælder det for Asien mere end 
noget andet sted på jorden. Kun grønne byer 
kan gør livet værd at leve på længere sigt,” 
siger Barbara Kux.

Rækkevidden af Green City Index under-
søgelsen er enestående. Asien er det tredje 
område, som på denne måde er analyseret af 
EIU for Siemens. Det begyndte i 2009 med 
European Green City Index, der identifice-
rede København, som den grønneste storby. 
Det blev fulgt af Latin American Green City 
Index i 2010, hvor Curitiba i Brasilien var 
bedst. Der er planlagt tilsvarende analyser 
for andre dele af verden.

Hele undersøgelsen kan 

ses her:  

sg.siemens.com/press/ 

_release/?id=43

 
Asian Green City Index 
Assessing the environmental performance of Asia’s major cities

A research project conducted by the Economist Intelligence Unit, sponsored by Siemens

Singapore

Samlede resultater

I de sidste fem år er de 
asiatiske byer vokset med ca. 
100.000 indbyggere om dagen. 
Den asiatiske udviklingsbank 

anslår, at de asiatiske byer på 
daglig basis skal bygge 20.000 
nye boliger og 250 km. vej og 
tilvejebringe transportfacili-
teter og ekstra seks mio. liter 
drikkevand for at dække til-
strømningen.
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  af martin risum Bønder-

gaard, energi- og klimamed-

arbejder

Solenergiløsninger har i en 
årrække været noget over-

set i den danske udbygning med vedvarende 
energi. På det sidste har stigende energipriser, 
øget fokus på klimaforandringer og målet 
om uafhængighed af fossile brændstoffer, bi-
draget til at flere og flere får øjnene op for, at 
lokale vedvarende energiforsyningstyper som 
varmepumper, solvarme og solceller kan væ-
re en god idé – både for miljøet og for energi-
regningen. Der er i dag et stort befolknings-
segment, som er interesserede i at investere 
i energiproduktion på deres ejendom. Såle-
des finder f.eks. to ud af tre boligejere det at-
traktivt, hvis de ved egne VE-anlæg kan bli-
ve helt eller delvist selvforsynende med energi 
(Catinét-undersøgelse for Dansk Byggeri).

Et af de forhold, der som regel vil have be-
tydning for den enkelte boligejers beslutning 
om at investere i eget VE-anlæg er æstetik. 
Lokal energiproduktion har i mange år fun-
det sted på bekostning af bygningens æsteti-
ske værdi. Solfangere og solceller har været 
snævert associeret med en stor grim kasse på 
taget, hvilket har været medvirkende til at 
begrænse deres udbredelse.

Udviklingen af bygningsintegrerede ener-
giløsninger er i høj grad et forsøg på at over-
vinde den æstetiske udfordring. Integration 
i bygninger skal sikre, at energianlæggene 
arkitektonisk matcher husets udtryk, og der-
med undgår at skæmme f.eks. et smukt tag. 

Bygningsintegrerede energiløsninger kan 
derfor få betydelig indflydelse på hvor stor 
udbredelse solvarme- og solcelleanlæg får. 
Det Økologiske Råd har i samarbejde med 
Træsektionen under Dansk Byggeri lavet en 
analyse af, hvilke muligheder og udfordrin-
ger man står overfor, og hvad status egentligt 
er på det danske marked for bygningsinte-
greret energiproduktion. Rapporten er den 
første, som afdækker området. 

eksempler på bygningsintegre-
rede solenergiløsninger, der 
ikke skæmmer huset eller ta-
get, men indgår i en æstetisk 
helhed med taget. 

Øverst er solfangere designet 
til at indgå i kombination med 
VeLuX ovenlysvinduer. 

til venstre er der valgt en hel-
tagsløsning med solcelleanlæg 
til elproduktion levereret af 
firmaet VInD & SOL.

Fra klodset kasse  
til værdifuld æstetik
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nyt marked under udvikling
Det er stadigt mest almindeligt i Danmark, 
at solfangeren og solcelleanlæg monteres på 
beslag oven på taget. Bygningsintegrerede 
VE-løsninger er stadig et relativt nyt områ-
de, og markedet er desværre præget af uigen-
nemsigtighed. Der har dog ikke desto mindre 
fundet en udvikling sted de senere år, som 
har resulteret i, at der er kommet en række 
bygningsintegrerede standardløsninger på 
markedet. 

På det seneste er der – foruden solceller og 
solfangere – også introduceret løsninger, som 
udnytter omgivelsesvarmen vha. varmepum-
peteknologien, der enten indgår i kombina-
tion med bygningsintegrerede solfangere eller 
i sig selv er integrerede i tagfladen.

Energiløsninger kan integreres i en lang 
række facade- og tagelementer, og det er nu 
muligt at få bygningsintegrerede løsninger, 
hvad enten man skal have tagpap på garagen 
eller zinktag på koncernens nye hovedsæde. 
Der findes nu standardløsninger beregnet til 
integration eller indpasning i taget sammen 
med så forskellige tagbelægningstyper som 
teglsten, eternit, skifer, zink og tagpap.

Priserne falder
Priserne på solcelleanlæg er faldet betrag-
teligt inden for de seneste få år. Hvis man 
ser på 6 kW-anlæg, der vil kunne dække el-
forbruget i de fleste enfamiliehuse, ligger de 
samlede anlægspriser, inklusiv forberedelse 
af tag, installation og moms, for typiske byg-
ningsintegrerede anlæg på mellem 170.000 
og 230.000 kr. Det gør de bygningsintegre-
rede løsninger mellem 10.000 og 50.000 kr. 
dyrere end tilsvarende påmonterede solcel-
leanlæg. Man skal være opmærksom på, at 
ydelsen fra bygningsintegrerede solceller ty-
pisk er ca. 5% lavere end fra påmonterede 
solceller på grund af dårligere ventilation på 
bagsiden af solcellerne. Modsat skal priser-
ne sammenholdes med, at man ved nyt tag, 
og alt efter anlægsstørrelse typisk, vil kun-
ne spare mellem 10.000 og 20.000 kr. på de 

tagbeklædningsmaterialer, som erstattes af 
solcellerne. 

Samlet set er de bygningsintegrerede sol-
celleløsninger privatøkonomisk en god in-
vestering. Beregninger viser, at man med de 
bygningsintegrerede solcelleløsninger kan 
opnå en samlet besparelse over 30 år på mel-
lem 45.000 og 135.000 kr. ved en række 
realistiske beregningsforudsætninger for el-
prisens udvikling og rente.

Hvad angår den ydelsesmæssige værdi 
er der ingen forskel mellem påmonterede 
og bygningsintegrerede solvarmeanlæg. 
Forskellen ligger udelukkende i anskaffelses-
prisen, som for et typisk bygningsintegreret 
solvarmeanlæg på omkring 4,5 m² ligger 
mellem 35.000 og 60.000 kr., inklusiv instal-
lation og moms, mens prisen på et lignende 
påmonterede anlæg typisk er omkring 30-
35.000 kr. Bygningsintegrerede solvarmean-
læg kan altså være op til 30.000 dyrere, men 
er det ikke nødvendigvis.

Ve – en god investering
De vedvarende energiløsninger til individuel 
energiproduktion har den fordel, at anlægge-
ne er billige i drift, når investeringen først er 
foretaget. Besparelserne på energiforbruget 
betyder, at man både sparer penge med det 
samme, og samtidig fremtidssikrer sin el- el-
ler varmeregning ved at mindske sin afhæn-
gighed af fossile brændsler, og sin sårbarhed 
overfor store fremtidige prisstigninger på 
olie, gas og elektricitet. 

Allerede med dagens priser kan der op-
nås væsentlige besparelser. Videncenter for 
energibesparelser i bygninger har beregnet, 
at en husstand – i et typisk hus på 130 m² 
og et forbrug på 2.400 liter olie årligt – ved 
udskiftning af en ældre oliekedel til en jord-
varmepumpe kombineret med solvarme, vil 
kunne spare knap 11.000 kr. årligt.

Det er alment kendt, at boligprisen er be-
stemt af nettoydelsen. Køber kigger ikke kun 
på den absolutte pris, men også på omkost-
ningerne, når rente og driftsomkostninger er 

lagt sammen. Når renten falder, stiger huse-
nes værdi. Tilsvarende gælder, at jo lavere 
varme- og elregningerne er, jo mere er huset 
værd. En tommelfingerregel fra ejendoms-
mæglerbranchen siger, at hver gang varme-
udgiften stiger med 6000 kr. om året, bør 
husets pris falde med 100.000 kr.

Værdiforøgende investering
Fra et privatøkonomisk perspektiv vil forde-
len ved at fremtidssikre sin el- eller varme-
regning få stadig større betydning. Det vil 
samtidig typisk have en positiv indvirkning 
på boligens værdi. Et andet centralt forhold, 
som også kan have indvirkning på boligens 
værdi, er det æstetiske aspekt. Netop det 
æstetiske aspekt kan være det der opvejer, 
at de bygningsintegrerede løsninger umid-
delbart betragtet er lidt mindre privatøkono-
misk fordelagtige end de klassisk påmonte-
rede anlæg. 

Det væsentligste argument for at vælge 
et bygningsintegreret solenergianlæg er ofte 
det æstetiske – ikke mindst af hensyn til bo-
ligens senere salgsværdi. I de tilfælde, hvor 
man vurderer, at det er vigtigt at tage særligt 
hensyn til husets arkitektoniske og æstetiske 
udtryk, kan de 10, 20 eller 30 tusinde kroner 
ekstra, som et diskret integreret solenergian-
læg koster, være givet godt ud.

Der er nu behov for, at kendskabet til de 
nye bygningsintegrerede VE-løsninger udbre-
des. Det gælder på den ene side ift. boligejer-
ne, som ifølge den tidligere omtalte Catinet-
undersøgelse, angiver manglende viden om 
de rigtige løsninger, som den væsentligste 
årsag til, at de ikke har investeret i egen VE-
produktion. Det gælder for det andet hånd-
værkerne, som ofte mangler viden om, hvilke 
løsninger der findes, og i hvilke situationer de 
bør anbefales. 
Martin@ecocouncil.dk

Hæftet Bygningsintegreret energiprodukti-
on afdækker potentialerne for bygnings-
integrerede Ve-løsninger i Danmark, og 
skal være med til at udbrede kendskabet 
til de bygningsintegrerede energiløs-

ninger og deres 
økonomi blandt 
håndværkere og 
boligejere. Det 
Økologiske råd 
og Dansk Byggeri 
står bag.

Kortlægning af det dansKe marKed for bygningsintegrerede

Ve-løsninger til el- og VarmeproduKtion

Bygnings-
integreret 
energi-
produktion

Solenergi. nye integrerede solenergiløsninger, 
der klæder dit hus i stedet for at skæmme det, 
kan øge udbredelsen af lokal vedvarende energi-
produktion, viser ny rapport fra Det Økologiske 
Råd og Dansk byggeri.



  af Kåre Press-Kristensen, 

civilingeniør, Ph.D., HD(a) 

redaktionsmedlem global 

Økologi og bestyrelses- 

medlem Det Økologiske råd

Både dansk landbrug og landets natur er i 
krise. Mange landbrug er i dag ikke rentable 
og overlever udelukkende på bankernes nå-
de. Samtidig er størstedelen af landets vand-
miljø i så dårlig stand, at det ikke kan leve op 
til de basale miljøkrav i EU's Vandrammedi-
rektiv. De terrestriske økosystemer er truet af 
tilgroning og overgødskning, hvilket ødelæg-
ger naturens artsrigdom. Den seneste biodi-
versitetsrapport fra Danmarks Miljøunder-
søgelser understreger, at alle de undersøgte 
økosystemer er i tilbagegang. 

Tilbagegangen skulle ellers ifølge EU’s 
handlingsplan for biodiversitet være ophørt 
i 2010. Men målsætningen er nu blevet ud-
skudt endnu 10 år til 2020. 

Regeringen har efter direkte opfordring 
fra landbruget igen syltet indsatsen for den 
danske natur. Derfor kan Danmark ikke leve 
op til vores internationale forpligtelser om et 
godt vandmiljø. Kommissionen har allerede 

via en såkaldt åbningsskrivelse truet med en 
EU-retssag, fordi den danske regering nøler 
med opfyldelse af Vandrammedirektivet. 

Eksperterne har oprindeligt anbefalet, at 
landbruget skulle reducere 31.000 tons kvæl-
stof for at der opnås god økologisk tilstand 
i vandmiljøet. Regeringen reducerede kravet 
til 19.000 tons – hvilket ikke vil være til-
strækkeligt. Efterfølgende gav miljøminister 
Karen Ellemann (V) igen efter for landbruget 
og skar reduktionen helt ned til 9.000 tons. 
Hun vil samtidig bede EU om dispensation 
fra målsætningerne om en god økologisk til-
stand i 2015 og derved udskyde Danmarks 
opfyldelse af EU's Vandrammedirektiv til 
2027. En beslutning, som de grønne or-
ganisationer har besluttet at påklage til 
Kommissionen.

Skader natur og sundhed
Ammoniakforureningen fra stalde, gyllebe-
holdere og gylleudbringning er en væsentlig 
kilde til forurening af den terrestriske natur. 
Ammoniakken fordamper som gas fra gyllen 
og afsættes ved våd- eller tørdeposition som 
næringssalt, der derved overgødsker landets 
følsomme næringsfattige økosystemer. Kvæl-
stofelskende arter som fx græsser og nælder 

ammoniak-forureningen  
skal reduceres

miljø og sundhed. Miljø- 
teknologier kan halvere  

forureningen fra kvæg- og  
svinebesætninger. Men  

teknologierne kommer ikke i 
spil pga. mangelfuld regule-
ring og landbrugets økono-

miske krise, der får bankerne 
til at smække kassen i.
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gylleforsuringsanlæg fra Infarm tv. når gylle forsures sænkes pH, og gyllens ammoniak bliver til ammonium, der ikke fordamper. Herved 
øges gyllens gødningsværdi. til venstre ses staldsystem og forsuringsanlæg samlet.



fortrænger den naturlige flora og det forrin-
ger som oftest biodiversiteten. 

Samtidig viser en helt ny undersøgelse fra 
Danmarks Miljøundersøgelser, at ammo-
niak i atmosfæren omdannes til sundheds-
skadelige sekundære partikler, som antages 
at være ansvarlig for ca. 40 pct. af de sund-
hedsskader, som den samlede danske luftfor-
urening forårsager. Der er nemlig ikke viden-
skabeligt belæg for, at disse partikler skulle 
være mindre skadelige end andre partikler. 
Ammoniakforureningen påfører derved sam-
fundet sundhedsskader for ca. 12,5 mia. kr 
årligt. Dertil kommer skaderne på naturen.

Ammoniakforureningen reducerer altså 
artsrigdommen i den danske natur og er 
samtidig ansvarlig for en væsentlig del af den 
sundhedsskadelige luftforurening. 

tekniske løsninger
Der eksisterer mange tekniske løsninger, der 
kan reducere ammoniakforureningen mar-
kant. 

En af de mest effektive teknologier er gyl-
leforsuring (Tabel 1). Ved gylleforsuring sæn-
kes pH i gyllen med svovlsyre, hvorved gyl-
lens ammoniak bliver til ammonium, der ikke 
fordamper. Derved øges gyllens indhold af 
kvælstof og svovl dvs. gyllens gødningsværdi. 
Gylleforsuring ændrer altså ammoniakken 
fra et natur- og sundhedsproblem til en res-
source der kan bruges i landbruget. Samtidig 
opnås en række fordele i forhold til dyrevel-
færd, arbejdsmiljø og klimabelastning. 

I dag er det kun Infarm A/S, der leverer et 
godkendt gylleforsuringsanlæg (figur 1).

Rent samfundsøkonomisk er gyllefor-
suring en oplagt investering. Et kg ammo-

niakforurening koster ifølge Danmarks 
Miljøundersøgelser 170 kr i sundhedsskader. 
Dertil kommer skaderne på naturen. For de 
gængse store svine- og kvægbesætninger ko-
ster det under 20 kr at reducere 1 kg ammo-
niak via gylleforsuring. For de mellemstore 
bedrifter koster det under 50 kr/kg. Alene 
ud fra de sparede sundhedsskader er det så-
ledes særdeles favorabel samfundsøkonomi 
at stramme miljøkravene til landbruget. Hvis 
samfundet indførte forureneren betaler prin-
cippet og derved lagde en afgift på 170 kr/kg 
på landbrugets ammoniakforurening ville det 
via en kombination af forskellige teknikker 
og teknologier kunne betale sig for landbru-
get at reducere ammoniakforureningen med 
over 80 pct. 

Landmændenes produktionsomkostnin-
ger ved gylleforsuring øges under 1 pct. ved 
de gængse besætningsstørrelser. For forbru-
gerne betyder det under 5 øre ekstra for en 
liter mælk og under 25 øre ekstra for en flæ-
skesteg. En helt ligegyldig ekstraomkostning, 
som forbrugerne uden videre vil absorbere. 
Landmændene kan altså bare viderefaktu-
rere ekstraomkostningen til kunderne. 

Ens for de fleste tekniske løsninger er dog, 
at de er knyttet til staldmiljøer og derved 
ikke vil løse forureningsproblemerne fra frit-
gående kvæg og svin, som ønskes fremmet 
af dyrevelfærdsmæssige årsager og fra krea-
turer som bruges til naturpleje. Dette pro-
blem indeholder et vist dilemma, for dyr til 
naturpleje er nødvendige for at sikre lysåbne 
naturarealer. Men vi kan kompensere for det 
via en generel sænkning af antallet af dyr i 
dansk landbrug. 

Politikerne tøver
Til trods for de mange lavthængende sund-
heds- og naturgevinster tøver politikerne 
med at stramme miljøkravene og derved ned-
bringe landbrugets ammoniakforurening. 
Undskyldningen er ofte, at så sættes land-
brugets konkurrenceevne over styr. Men da 
dansk landbrug netop er verdenskendt for at 
eksportere animalske produkter af høj kvali-
tet, der kan sælges markant dyrere end kon-
kurrenternes, så vil den helt ligegyldige pris-
stigning for forbrugerne næppe påvirke eks-
porten.

Enhedsomkostningerne for dansk land-
brug er så høje i forhold til verdensmarkedet, 
at landmændene er nødt til at konkurrere på 
kvalitet. Det handler derfor om at gøre den 
minimerede forurening med ammoniak til 
endnu en kvalitetsdimension – altså en del af 
det, som danske produkter sælges på.

Endelig forhindrer bankernes tilbagehol-
denhed, at selv de sunde landbrugsbedrif-
ter kan investere i miljøteknologi. Med fi-
nanskrisen og jordprisernes kollaps in mente 
er dette ikke uventet. Omvendt forhindrer 
tilbageholdenheden aktivt, at landbrugets 
forurening mindskes til gavn for natur og 
sundhed. 

Der er derfor akut behov for en politisk 
løsning, der strammer miljøkravene i land-
bruget og samtidig letter erhvervets adgang 
til grønne investeringer, så de miljøteknolo-
giske løsninger kan komme i spil. Dette kan 
med fordel ske som led i en grøn skatteom-
lægning i dansk landbrug.
karp@env.dtu.dk

Det Økologiske råd afholdt den 8. april 2011 en 

konference om gylle og natur på Christiansborg 

med fokus på miljø- og naturproblemer samt de 

tekniske løsningsmuligheder. Du kan se præsen-

tationerne herfra på vores hjemmeside www.eco-

council.dk – under udgivelser /præsentationer.
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Forsuring af gylle reducerer markant fordampningen af ammoniak fra både stald, lager 
(gyllebeholder) og ved udbringning. Det giver bedre miljø i staldene, mindre forurening af 
kvælstof på udsatte næringsfattige arealer, til gavn for et mangfoldigt blomsterflor – og 
senest viser undersøgelse også at ammoniak i atmosfæren omdannes til sundhedsskadelige 
partikler, som menes at stå for 40% af den danske luftforurening.

taBeL 1 

Miljøteknologier til at reducere ammoniakfordampningen fra stald, lager (gylleneholder) og 

udbringning. DE: Dyreenheder. Variationerne er i prisen pr. kg. n skyldes forskellig staldind-

retning. i dag er kun miljøeffekten af gylleforsuringsanlæg fra infarm dokumenteret.
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  af niels Henrik Hooge, 

red.medlem global Økologi

Det er sjældent at teori og 
praksis går så meget hånd 
i hånd, at de er umuli-

ge at skelne fra hinanden, når det drejer sig 
om vigtige og komplicerede problemstillin-
ger, men det er lykkedes for den prisbeløn-
nede schweiziske fysiker, opfinder, pædagog 
og entreprenør Hans Grassmann – og endda 
på det højest tænkelige niveau. Hans mission 
er ikke kun at skabe en ’ny’ fysik men en fy-
sik for alle, der kan overvinde sin fremmed-
gørelse i forhold til hverdagskulturen og bru-
ges til udvikling af praktiske projekter såsom 
vedvarende energi og informationsteknolo-
gi. Hans motto, som utvivlsomt vil provoke-
re nogen, er: ’Alle kan forstå fysik og derfor 
er det, man ikke forstår, ikke fysik’. Og ik-
ke nok med, at alle kan forstå fysik, de kan 
også selv bidrage til at udvikle den. Således 
er hans vision at genoplive fysikken som vi-
denskab til det, den engang var – en funda-
mental drivkraft i samfundsudviklingen i sy-
nergi med kunst, filosofi, demokrati, industri 
og forretningsliv. Denne inklusive tilgang til 
fysikken er så meget mere bemærkelsesvær-
dig som Grassmann selv regnes til verdens-
eliten indenfor sit fag: Udover at have været 
med til at udvikle en ny kalorimetrisk meto-
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anvendt fysik. Forsker kombinerer grund- 
forskning og formidling af fysik med udvikling af 
simple, højeffektive solenergi- og vindsystemer.



Hans grassmann modtog i 2011 nuclear 
Free award i tyskland , foto tv.

Det lineære spejlsystem kombinerer 
fordelene ved forskellige konventionelle 
solenergisystemer og skaber høje tempe-
raturer om vinteren på samme måde som 
et parabolsystem, samtidigt med at det 
er lige så simpelt og let at bruge som en 
solfanger, foto th. 
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de til at måle partikelenergi, der bl.a. bruges 
af NASA og CERN, er han medopdager af 
’top-kvarken’ eller med andre ord – den tun-
geste kendte partikel.

Herudover er Hans Grassmannn forfat-
ter til fire populærvidenskabelige værker, der 
har givet ham et ry som en af pionererne i 
den fysiske didaktik. I sin nyeste og stærkt 
roste bog – Ahnung von der Materie, Physik 
für alle – giver han eksempler på, hvordan 
hans demokratiske vision kan omsættes i 
praksis. Grassmanns påstand er, at nutidens 
fysik lader sig reducere til 10-20 grundlæg-
gende formler, som alle kan forstå, hvis de 
blot forklares omhyggeligt nok. Det gør han 
bl.a. ved i hvert enkelt tilfælde at beskrive, 
hvordan de kan anvendes i praksis, hvad 
deres funktion er, og hvori deres potentiale 
ligger. I pædagogisk form gennemgår han 
grundlæggende begreber som kraft, masse, 
energi, impuls, rum og tid og kommer ind på 
relativitetsteori, vektorregning, sinusfunk-
tion, kvanteteori, termodynamik og entropi 
foruden en lang række andre fysikrelaterede 
emner. Ting, som de fleste opfatter som util-
gængelige, fremlægger han på en måde, der 
gør dem interessante og vedkommende.

Lineære spejle
Det teoretiske aspekt krydres med ikke 
mindst hans egne praktiske eksempler: Hvor-
dan han på universitetet i Udine i Italien med 
sine studenter udviklede et nyt simpelt og ro-
bust solenergisystem, baseret på lineære alu-
miniumsspejle, som er tre gange mere om-
kostningseffektivt end fotovoltaik. Det un-
derliggende princip er ikke meget anderledes 
end for de solenergisystemer, der er planlagt 
til det nordafrikanske DESERTEC-projekt, 
men Grasssmanns prototype er så effektiv, 
at man kan stille den op, uanset hvor i ver-
den man bor. Han beskriver også, hvordan 
har han opfundet en metode til med simp-
le og billige midler at fordoble ydelsen fra en 
vindmølle ved at placere en krum overflade i 
nærheden af møllehjulet. 

Visionen om at bringe fysikken ud til fol-
ket forudsætter absolut forskningsfrihed, 
hvad der implicerer et opgør med den etab-
lerede fysik, som den bl.a. manifesterer sig 
på universiteterne. En af Grassmanns ynd-
lingsaversioner er de stadigt større og mere 
ressourcekrævende megaforskningsinfra-
strukturprojekter, hvor milliarder af kroner 
bruges på aktiviteter, der savner samfunds-
mæssig og ofte grundvidenskabelig relevans. 

Igennem en halv snes år har han været invol-
veret i mediefejder på grund af sin ofte meget 
kontante kritik af sådanne projekter.

Der er ingen tvivl om, at Hans Grassmann 
og hans projekt kan tjene som forbillede for 
den teoretiske forskning og dens praktiske 
anvendelse i en tid, hvor forskningsbudget-
terne bliver stadigt større, men også forsk-
ningsbureaukratierne og afstanden mellem 
grundforskning og anvendt forskning. Bogen 
kan anbefales varmt, hvad der også gælder 
udforskning af hans mange banebrydende 
projekter.

link til nogle af Grassmanns projekter:  

www.isomorph.it

Hans Grassmann, Ahnung 

von der Materie, Physik für 

alle. 288 s., 19,90 euro.  

DuMont buchverlag, 2008.
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The Story of Stuff 

anmeldt af Claus Wilhelmsen, redak-

tionsmedlem Global Økologi

Forfatteren, Annie Leonard 
har et problem med ’Stuff’, ting 
eller varer som vi siger i Danmark. 
Vi har for mange af dem, de er 
giftige (mange af dem), vi bliver 
ikke lykkelige af dem, og de øde-
lægger ofte andres og planetens 
liv. Da der er tale om en forfatter 
fra USA, som skriver til et ameri-
kansk publikum, er det primært 
dem der er Vi. Anmelderen her 
kan dog godt genkende et par 
af pointerne. Fx at der sikkert er 
problematisk Coltan i min nye 
I-phone, at der er brommerede 
flammehæmmere i mit nye flad-
skærms TV, som siver ud i min 
stue, når jeg ser X-faktor, at det 
ikke gør mig lykkeligere, og at vi 
skulle bruge flere planeter, hvis 
alle skulle have et forbrug som 
mig (os). For at slutte festen ved 
jeg også, at meget af mit affald 
bliver brændt og ikke genbrugt 
(men dog i Danmark ender som 
fjernvarme).

I bogen kan man kapitelvis 
læse historier om hele denne 
varekæde, som alle vores ting 
gennemgår, fra udvinding, pro-
duktion, distribution, forbrug 
og destruktion (affald). Løbende 
og sidst i bogen får vi også ’nye’ 
historier om, hvad andre og du 
selv kan gøre ved situationen. 
Alt sammen i en bog som spæn-

der over 318 sider inklusiv det 
løse (appendix, noter og index). 
Forfatteren har fundet ud af, at 
alt dette hænger sammen, i et 
system, og at vi må ændre eller 
skifte dette system ud, hvis vi skal 
lave om på de åbenlyse fejl og 
mangler, der er indbygget i det. 
Systemets navn tør hun dårligt 
som amerikaner tage i sin mund, 
nemlig det kapitalistiske system. 
Men igen, det er mere end det 
politiske-økonomiske kapitalisti-
ske system, også antallet af bor-
gere, deres forbrug og teknologi 
må medtages i ligningen om, hvor 
stor en påvirkning vi har for bio-
sfæren eller økosystemet. Den kan 
således opstilles: P=BxFxT, hvor 
P er påvirkning, B er befolkning, 
F er forbrug, og T er teknologi. 
Igen er det befolkningsspørgsmå-
let, der måske kva spørgsmålets 
kontroversielle natur udelades i 
bogen, som derfor udelukkende 
handler om P, F og T. 

Udover denne systemiske svag-
hed, er det også en svaghed, at 
bogen er alt for lang, akademisk 
og pædagogiserende og, vil jeg 
mene, ikke har styr på sin mål-
gruppe. Målgruppen kender til de 
forhold, som bogen beskriver på 
300 sider. Meget miljølitteratur 
lider af denne svaghed, at de som 
er målgruppen allerede kender til 
temaet. Men bogen er godt skre-
vet, struktureret, gennemresear-
chet, og forfatteren har i snart 
10 år rejst rundt i verden for at 
studere fænomenet Stuff. Måske 
nogle af siderne kunne være 
brugt bedre på andre gøremål 
og kva flyrejsers store CO2 fod-
aftryk, klaret måske ikke bedre, 
men mere miljøvenligt hjemme 
fra skrivebordet eller via nettet.

Om forfatteren får vi bl.a. at 
vide, at hun bor i bofællesskab 

(en af de personlige løsninger på, 
hvordan man kan bo og dele sit 
liv med andre, og hermed få et 
mindre behov for ’Stuff’) i San 
Francisco med sin datter og har 
været en af modtagerne af TIME 
magasine’s pris ’Heroes of the 
Environment’.

Det er dog givet, trods kritik-
ken ovenfor, at bogens målgrup-
pe og bogens pointer er meget 
kontroversielle, i visse kredse i 
USA, hvad debatten på YouTube 
også viser. Således kalder en 

person forfatteren for: ”You are 
what is wrong with America” 
og en anden: ”if you think living 
in America is so bad...MOVE.” 
Og så er vi tilbage ved spørgsmå-
let om B!, eller delmængder af 
B. Forbrugersamfundet er langt 
fra slut endnu, trods alle de gode 
pointer.
annie leonard: The Story of stuff: 

how our obsession with stuff is tra-

shing the planet, our communities, and 

our health – and a vision for change. 

318 sider. Free Press, 2010.

STØT OS – 
en 50’er gør en verden til forskel!

 

Det Økologiske Råd har brug for at modtage mindst 100 
gavebidrag om året á mindst 50 kr. – for at kunne mod-
tage støtte fra Tips&lotto. 
Derfor er en 50’er eller mere en særdeles kærkommen 
gave. Den sikrer os nemlig et tilskud på ca. 75.000 kr! 

J      SÅDAN GØR DU:  

Overfør 50 kr. (eller mere) til kontonummer:  
8401 1014176. angiv navn og adr. på bidragsyder.  

Bemærk: Der kan overføres flere bidrag fra samme konto, 
hvis vi modtager navn og adresse på hver  
bidragsyder – pr. mail på info@ecocouncil.dk 

Du kan også overveje at tilslutte betalingen bS, så  
beløbet overføres fast hvert år – det har mange  
allerede gjort.
 
                                    Tak for din støtte!
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Det Økologiske Råd
Fremtidens miljø skabes i dag

Her på siden ses et udpluk 
af Det Øko  logiske Råds 
publikationer. En fuld-
stæn dig liste kan ses på  
www.ecocoun cil.dk 
De fleste publi kationer 
kan gratis downloades. 
Ved køb af klassesæt gives 
normalt 33% ra bat. 
Ekspe ditions gebyr og porto 
tillæg ges prisen. bestilling 
på tlf: 3315 0977.

fekt. Vi gennemgår de mange fald-

gruber og kommer med anbefalinger 

til handlinger som reelt medvirker til 

Co2-reduktion. Hæftet følger bl.a. 

op på Branchedeklaration om strøm 

med klimavalg, som vi var med til at 

udarbejde sammen med branchen og 

myndighederne. Gratis. kan down-

loades og bestilles.

arbejde-Stations cykel 
Hillerød 

Hvordan frem-

mer vi brugen af 

cyklen fra station 

til arbejde ved 

brug af arbejds-

stationscykler? 

Rapporten er ba-

seret på dataindsamling fra udvalgte 

arbejdspladser i Hillerød, og under-

søger hvad der skal til for at medar-

bejderne tilvælger cyklen og bruger 

en kombination af kollektiv trafik og 

cykel mellem hjem og arbejdsplads. 

Med konkrete anbefalinger til imple-

mentering. Det Økologiske Råd og 

Mobility advice. kun som download.

boligformer, livsstil og  
ressourceforbrug 

En ny og revi-

deret udgave 

af ’boligformer 

– forbrug af 

energi, transport 

og vand’, 2006. 

i hæftet kædes 

ressourceforbrug i form af varme, el 

og vand sammen med boligformer 

og livsstil. Man kan også læse om 

syv familiers forbrug. Til undervis-

ning på gymnasie-HF-niveau – med 

elevopgaver, faktabokse, grafer m.v. 

samt til andre interesserede. Gratis.

 

nY Det højteknologiske 
landbrug – anbefalinger  
til miljøteknologi

anbefalinger 

til løsning af 

miljøproblemer 

ved staldanlæg 

til forskellige 

husdyrarter og 

et bud på højtek-

nologiske løsninger ved markdrift 

og pesticidanvendelse. Hæftet er 

kortfattet og klart og fungerer der-

ved som et opslagsværk for alle, som 

beskæftiger sig med landbrugets 

miljøproblemer.

Det Økologiske Råd, januar 2011, 

Hæfte, 20 sider. (pris 10 kr. + porto)

nY Teknologi og miljø i 
landbruget – artikelsamling

6 artikler om te-

maer i projektet 

Teknologi og mil-

jø i landbruget. 

Højteknologisk 

landbrug – næ-

ringsstoffer og 

Pesticider. Energiforbrug, biomasse, 

bioenergi. jordens frugtbarhed. 

Reform af CaP. Et indlæg i den frem-

adrettede dialog mellem landbrug, 

miljøorganisationer og aktører i sam-

fundet i øvrigt. arbejdsrapporterne 

kan downloades fra vores hjemme-

side. Hæftet kan fås via vores web-

shop (10 kr. + porto). 

klimavenlige Energi- 
løsninger 

Hvordan kan små 

og store energi-

forbrugere med-

virke til at sænke 

Co2-udslippet 

– enten ved at 

spare hos os selv, 

ved at investere i VE eller ved at 

vælge et strømprodukt med klimaef-

Boligformer, livsstil og 
ressourceforbrug

– fremtidens miljø skabes i dag

Biogas  |  Luftvasker   |  GPS-styring  |  Gylleforsuring   |  Selektiv bekæmpelse

DET HØJTEKNOLOGISKE
LANDBRUG 

- anbefalinger til miljøteknologi

Hans Nielsen 

Artikelsamling om

TEKNOLOGI OG MILJØ 
I LANDBRUGET

– fremtidens miljø skabes i dag

Jette Hagensen  |  Vibeke Ærø Hansen  |  Leif Bach Jørgensen  |  Hans Nielsen  |  Christian Ege

Bioenergi

Biomasse

Energiforbrug

Jordens frugtbarhed

Reform af EU’s landbrugspolitik

Højteknologi: Næringsstoffer og pesticider

kommunernes muligheder – 
energi og klima 

Hvordan kan 

kommunerne 

spare på energi 

og udledning 

af Co2? En lang 

række forslag, 

fra små løsninger 

som skift til sparepærer til langsig-

tede energirenoveringer og mere 

utraditionelle som belønning af 

kreativitet og samarbejde på klima- 

og energiområdet. Gratis.

Den globale opvarmning 
Hæfte om den 

globale klima-

krise. Få viden 

om den histori-

ske udvikling på 

klimaområdet, 

om konsekven-

ser for os og for folk i ulandene og 

om klimapolitik i Eu såvel som Fn’s 

kyotoaftale. Vi sætter også fokus 

på hvordan klimaforandringer stop-

pes – og på hvad der specielt kan 

gøres i Danmark. Til undervisning 

i gymnasiet. 20 kr./stk., 10 kr/stk. 

ved klassesæt.

Se mere på www.ecocouncil.dk

KLIMA 
VENLIGE
ENERGI 

LØSNINGER
Anbefalinger til, hvordan både små og  

store forbrugere af energi kan gøre en reel  
indsats for klimaet – og hvordan de kan sikre   

mere vedvarende energi i fremtiden 
 

Udgave 2010

Det Økologiske Råd
Fremtidens miljø skabes i dag

Kommunernes muligheder 
– energi og klima

– fremtidens miljø skabes i dag



onsdag den 4. maj fejrede Det Økologiske Råd og Delebilfon-

den lanceringen af fire spritnye elbiler hos københavns De-

lebiler. Forhenværende teknik-og miljøborgmester bo asmus 

kjeldgaard ( SF) og klima- og Energiminister lykke Friis (V) 

deltog bl.a. i snoreklipning. 

bo asmus kjeldgaard ser lanceringen som et skridt i den rig-

tige retning imod et grønnere københavn, og da snoren var 

klippet, fik han selv en prøvetur i en af de nye biler, hvilket 

affødte en del begejstring: ”Det minder om en rigtig bil. De 

første elbiler der kom ud var lidt nogle vaskemaskiner på 

hjul. Det her, det er køreglæde,” sagde han. 

lykke Friis, der selv er med i en delebilsordning, var glad for 

kombinationen af el og delebil: ”Elbilen er flyttet i kollek-

tiv,” sagde hun bl.a. i sin tale.

Delebilerne på el kan 

fremover bookes hos 

københavns Delebiler. 

investeringen sker som 

led i Projektet Elbiler i 

Fleksible Flåder, som er et 

samarbejdsprojekt støttet 

af Trafikstyrelsen og Ener-

gistyrelsen.

Del en elbil!
 

Hormonforstyrrende stoffer, 
nano m.m.
Det Økologiske Råd har fået 
en bevilling til et 3-årigt kemi-
kalieprojekt i samarbejde med 
RUC og DTU – støtten kommer 
fra Velux-fondene.  Projektet vil 
handle om kemikalielovgivning 
i EU og Danmark. Hovedvæg-
ten ligger på hormonforstyrrende 
stoffer, nanopartikler og samvir-
kende effekter ved udsættelse for 
flere kemikalier på én gang. Det 
vil indebære formidling i Dan-
mark – til gymnasierne, politi-
kerne og offentligheden – samt 
styrkelse af vores samarbejde 
med vores europæiske NGO-kol-
leger. I 2012 skal der ske en eva-
luering og justering af EU's store 
kemikaliereform REACH, hvor 
det danske EU-formandskab kan 
spille en rolle. Vi vil søge at på-
virke processen sammen med de 
øvrige NGO’er. 

Bevillingen betyder, at vi er 
tilbage med fuld styrke på kemi-
kalieområdet, hvor det ellers har 
været svært at finde midler de se-
neste år. 

ny kemikaliemedarbejder
Det Økologi-
ske Råd har 
ansat cand.
scient. PHD 
Lone Mikkel-
sen fra 1. juni 

som fuldtids AC-medarbejder til 
udførelse af 3-årigt Veluxprojekt 
om kemikaliepolitik. Projektet 
vil blive udført i samarbejde med 
RUC og DTU, som vil bidrage 
med det videnskabelige grund-
lag for arbejdet – samt med vores 
europæiske NGO-kolleger. 
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Folkemødet på bornholm  
d. 15.-18. juni
Det Økologiske Råd deltog 
blandt de mange politikere, virk-
somheder og interesseorganisa-
tioner på Folkemødet i Allinge 
– Danmarks første politiske fe-
stival. Det Økologiske Råd havde 
et telt på cirkuspladsen og arran-
gerede torsdag d. 16. kl. 16.-18. 
et debatarrangement om grønne 
jobs, i samarbejde med Dansk 
Byggeri. 

klima på kredit
Den danske regering 
har over de seneste 
år valgt at investe-
re et milliardbeløb 
i klimakreditter fra 
projekter i udlandet i stedet for at 
opfylde klimaforpligtelsen gen-
nem initiativer i Danmark. Det 
er bl.a. sket gennem den såkald-
te CDM-mekanisme. De dan-
ske miljø- og udviklingsorgani-
sationer i 92-gruppen – med Det 
Økologiske Råd som en af de ak-
tive spillere - har udgivet en kri-
tisk rapport om CDM-projek-
terne, som viser, at mange af de 
danskstøttede projekter sandsyn-
ligvis ikke leder til de nye og eks-
tra drivhusgasreduktioner, som 
de skal.

NYT FRA RÅDET
JUNI 2011

Det Økologiske Råd
Fremtidens miljø skabes i dag
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            Valg – også om  
  klimaet
Folketingsvalget bør også handle 
om miljø og klima. Det Økologi-
ske Råd bestilte sammen med fire 
andre miljøorganisationer en ana-
lyse fra Epinion af befolkningens 
holdning til klimapolitik. Den vi-
ste bl.a., at 67% mener, at Dan-
mark skal gøre en langt større 
indsats end hidtil for at nedbrin-
ge CO2-udslippet. Et flertal me-
ner, at København skal have lov 
til at opkræve bompenge (træng-
selsafgifter), hvis indtægterne går 
til at forbedre den kollektive tra-
fik. Dette er også et klart ønske 
i Københavns kommune, men 
regeringen blokerer for det – på 
trods af problemer med trængsel 
og luftforurening i København. 
Et flertal i befolkningen (57%) 
mener, at klima bør være blandt 
de fem vigtigste spørgsmål i den 
kommende valgkamp. Dette står 
i kontrast til, at de fleste ledende 
politikere ikke prioriterer det, og 
sjældent tager det op i de store 
politiske debatter.

Grøn satsning 
Ingeniørforeningen IDA og Det 
Økologiske Råd har sammen i 
pressen kritiseret regeringen for 
at være for passiv i at få indført 
ny teknologi, så Danmark kan 
leve op til vores miljømålsætnin-
ger. Det skader både miljøet og 
udviklingsmulighederne for grøn 
industri. Når industrien skal prø-
ve at sælge dansk miljøteknologi 
til eksport, er det afgørende, at 
de kan vise, at vi i stort omfang 
også bruger denne teknologi selv.

Dansk Eu-formandskab 
2012
En del af vores arbejde præges nu 
af, at Danmark overtager EU-for-
mandsskabet fra 1. januar 2012, 
hvor manges øjne vil rettes mod 
Danmark. F.eks. holder vores 
europæiske paraplyorganisation 
Transport & Environment de-
res bestyrelsesmøde i København 
19.-21. juni, og vi hjælper dem 
med at arrangere en række mø-
der med danske politikere og em-
bedsmænd, som vil være centrale 
i at lede forhandlinger om trans-
port- og miljøspørgsmål.

Årsmøde i Green budget 
Europe 
15-16. september i kbh.
Det Økologiske Råd deltager i Green 

budget Europes (GbE) arbejde for at 

fremme grønne skattereformer i Eu. 

GbE holder årsmøde hos Eu’s Miljø-

agentur på kgs. nytorv – i anledning 

af det kommende danske formand-

skab i Eu. Der vil være en lang række 

spændende talere og diskussioner, 

og GbE vil uddele sin årlige pris.

Det Økologiske Råds 20 års 
jubilæum  
23. september i københavn
Vi har nu eksisteret i 20 år! Det fej-

rer vi med en konference og en fest. 

Temaet for konferencen bliver alter-

nativer til bruttonationalproduktet 

(bnP) – som bl.a. butan arbejder 

på at udvikle. Program og sted vil 

blive offentliggjort senere på www.

ecocouncil.dk – men sæt kryds i ka-

lenderen.

Har du et talent, du har lyst til at 

optræde med til festen om aftenen? 

– musikalsk, stand-up eller andet – 

så skriv til christian@ecocouncil.dk

konference om elbiler  
26. oktober på Christians-
borg
Det Økologiske Råd holder konfe-

rence om elbiler og energisystemet. 

Programmet offentliggøres på www.

ecocouncil.dk 
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Global Økologi har stor betydning!
 
Medieeksperter peger på, at fagblade har stor betydning, således skriver tidligere  
docent ved Handelshøjskolen i Århus og i dag ekstern lektor ved institut for  
medievidenskab, Århus universitet Preben Sepstrup i information i juni: 

”Fagbladene er groft undervurderede som medie også blandt de der ved, hvad begrebet dækker over.  

Mediet fagblade er som helhed væsentligt for befolkningens informationsniveau og handleevne i arbejds- 

og privatliv og for et velfungerende demokratisk samfund.”

Desværre er det i de seneste år gået tilbage for fagbladene, hvilket især skyldes fjernelsen af portostøt-

ten i 2004. i 2004 var der således 5.000 fagblade, heraf mange lokale foreningsblade, men 800 blade 

måtte lukke eller blev omlagt til internetmedier pga. indgrebet.

Som kompensation for fjernelsen af portostøtten, blev der oprettet en bladpulje,  som sikrer tilskud til 

distribution til tidskrifter om miljø (samt undervisning, idræt, kultur og religion).

Global Økologi er her endnu! (finansieret af medlemskontingenter, støtte fra undervisningsministeriet og 

bladpuljen) – og vi ser det som vores fortsatte mål, at kvalificere vore læsere til både at blive klogere på 

miljø- og klima og også at kunne handle på det.

Hvad er din mening?

Vi vil gerne høre, hvad du mener om magasinet Global Økologi. Fortæl os det, den bedste kommentar  

vinder tre flasker økologisk vin. Send din mening til redaktør Tina læbel på tina@ecocouncil.dk
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