
SAMLET AF MILJØORGANISATIONEN NOAH 

SOM DEL AF PROJEKTET GRØNNE LÆRINGSRUM I VESTSJÆLLAND.

 - en folder om grønne tendenser i Vestsjælland

ET INDBLIK I GRØNNE 
TANKER, VANER OG IDEER 

BLANDT BORGERE I 
HOLBÆK, KALUNDBORG OG 

ODSHERRED KOMMUNE

TÆNKER GRØNT
VESTSJÆLLAND



NOAH 
Friends of the Earth Denmark

Nørrebrogade 39, 1. tv
2200 København N

Telefon: 35 36 12 12

noah@noah.dk
www.noah.dk

www.facebook.com/www.noah.dk
@noah_dk

Redigeret af Anna Rønne og Marie Holt Richter  
NOAH Friends of the Earth Denmark

Tak til vores interviewpersoner

Fotos: Hannah C. Lutz og Karoline Nolsø Aaen
Layout: Mediebureauet Monsun
Tryk: Eks-skolens Trykkeri på Multi Design White

1. udgave, oktober 2016
1. oplag: 1 .000 eksemplarer

ISBN 978−87−91237−81−2 (trykt udgave)
ISBN 978−87−91237−82−9 (digital udgave, pdf)

Udgivet af NOAHs forlag, oktober 2016 

Interviewene i folderen f indes på  
www.noah.dk/groenvest

Ekstra eksemplarer kan bestil les på  
noah@noah.dk eller 35 36 12 12 . 

Citeres som: Vestsjælland tænker grønt  
– en folder om grønne tanker i Vestsjælland,  
redaktion Anna Rønne og Marie Holt Richter, NOAH, 2016

Printed in Denmark 2016

Udgivelsen er støt tet af Puljen  
for grønne Ildsjæle

VESTSJÆLLAND TÆNKER GRØNT 



INSPIRATION TIL GRØN TANKEGANG

Åben din avis eller tænd for TV eller radio. Alle steder bliver vi mindet om, at  
noget går skævt. Miljøet, klimaet, verdensøkonomien, krige og flygtninge, overvågning, 
stress og jag! Tit kommer vi til at føle os magtesløse og miste modet, og måske er  
det svært at få øje på løsningerne…

Men når vi dykker ned i lokalsamfundet, f inder vi faktisk mange, som både tænker og gør noget for 
forandring. Det er vigtigt, at vi deler disse ideer og løsninger med hinanden, så vi kan inspirere og 
motivere til mere. Omstillingen til et samfund, der ikke kun er bæredygtigt miljømæssigt og økonomisk 
men også menneskeligt og socialt, er nemlig først og fremmest drevet af os, almindelige mennesker. I 
hverdagen og i arbejdslivet - som individer og i fællesskab.

I denne lil le folder kan du læse uddrag af interviews med ni vestsjællændere, som ”tænker grønt” på 
hver deres måde. Alle interviews er opbygget ef ter de samme fem spørgsmål: 
 
Hvad er bæredygtighed for dig? 
Hvordan kommer det til udtryk i din hverdag / i dit arbejde? 
Hvordan skruer du ned for forbruget? 
Hvad mener du, at der skal skrues op for? 
Hvad kunne du ønske dig af dine medborgere?

www.noah.dk/groenvest
Du kan læse interviewene i deres fulde længde på NOAHs hjemmeside:



Hvad er bæredygtighed for dig?

Det er en måde at se verden på, hvor man forstår, 
at alting er bygget op i kredsløb. Det er en tilvæ-
relse, der tager hensyn til naturens kredsløb, og 
hvor der ikke tages noget fra kredsløbet, uden at 
man giver noget tilbage.

Hvordan kommer det til udtryk i dit liv?

Jeg er i gang med at udvikle en portal, GoGreen-
Yourself.dk, sammen med en lærerstuderende.  
Vi har udviklet et bæredygtighedstjek til enfami-
lieshuse sammen med et undervisningsmateriale. 
Vores mission er at gøre det både nemt og sjovt 
at lære om alle aspekter af bæredygtighed. Vi vil 
involvere og engagere eleverne til selv at komme 
i gang med konkrete ting i deres egen hverdag 
og i deres hjem. Jeg oplever personligt, at dér 
hvor kan jeg gøre den største forskel, er igennem 
det te projekt. 

Hvad mener du, at der bør skrues op for? 

Jeg mener, der er behov for at skrue op for de 
sociale værdier og relationer, som det materiali-
stiske forbrug i høj grad har erstat tet. Jeg tror, 
vi skal minde os selv om, at det, der virkelig er 
mindeværdigt og giver os værdi, er mødet med et 
andet menneske.

Hvad kunne du ønske dig af dine  
medmennesker?

Oven i bleskif t, børnehentning og af tensmad er 
der måske ikke det store overskud til at sæt te 
sig ind i nye ting. Men jeg kunne ønske, at den 
enkelte gav sig selv tid, bare 30 minut ter om 
ugen, til at lære én ny ting om bæredygtighed.

MARTIN DAMGAARD LEHMANN 
STIFTER AF GOGREENYOURSELF.DK, KIRKE ESKILSTRUP



Hvad er bæredygtighed for jer?

For os betyder bæredygtighed, at man giver og 
tager fra jord og ressourcer, så man kan overlade 
det samme til børn og børnebørn. Det handler om 
balance. 

Hvordan skruer I ned for forbruget?

Både i arbejdet og privat tænker vi bæredygtig-
hed som både økologi og energi. Vores produktion 
af æbler bliver slet ikke sprøjtet, heller ikke med 
de naturlige midler mod skadedyr, som er tilladt 
i økologisk jordbrug. I stedet planter vi blomster 
for at lokke nyt teinsekter til vores plantage. 
I forhold til energi har vi solceller, og vi regulerer 
vores adfærd ef ter det, så vi bruger energi, når 
vi har den. F.eks. lader vi primært elbilen op, når 
solen skinner. Ellers lever vi et almindeligt liv 
men forsøger ikke at sløse med ressourcerne.

Hvad kunne I ønske af jeres medborgere?

I dag bruger danskere mindre af deres disponible 
indkomst på madvarer, end vi gjorde for 10 
eller 50 år siden, så derfor bliver landbrug ikke 
honoreret som andre brancher. Vi får ikke det, 
det koster at producere varerne. Det burde være 
accepteret at betale en god pris for gode råvarer. 
Derudover er det et problem, at vi ikke har nogle 
politikere, der tør gå i front, når det handler 
om bæredygtighed. Hvis du vil skrue ned for 
ressourceforbruget, så står det for egen regning 
og risiko. Så der er mange mennesker, der ikke 
lader sig inspirere, eller som ikke føler, de kan 
gøre noget. 

MAREN OG MIKAEL
LÆRKEHØJ ØKOLOGISK FRUGT, REGSTRUP



Hvad betyder bæredygtighed for dig?

Jeg relaterer ikke mig selv eller mit liv til ’bære-
dygtighed’ som sådan. For mig handler det mere 
om omtanke, og om at tingene hænger sammen, 
og ens handlinger gør gavn. Den økonomiske 
vækst er gledet ud af vores egne hænder og ind 
i andres, hvor den hiver ressourcer ud af både 
det sociale og det miljømæssige. Positiv og 
helhedsorienteret vækst gør derimod en positiv 
forskel for både mennesker og miljø.

Hvordan kommer det til udtryk i dit liv?

For min mand og jeg er det vigtigt med et lavt 
forbrug, også i transport. Derfor valgte vi at 
skabe et arbejdsliv lokalt i stedet for at pendle til 
København. Her arbejder jeg med lokal udvikling, 
bl .a. i min virksomhed CanAlt Redesign, som 
netop søger at skabe positiv vækst socialt og 

i lokalområdet. Vi modtager kasseret tøj fra 
Berendsens tekstilvaskeri, som tilsammen smider 
over 30 tons tøj ud om året. Nogle af disse kasse-
rede materialer redesigner vi f.eks. til forklæder, 
som vi sælger. Vi er endt med at opbygge en hel 
lil le systue og har skabt arbejdspladser til f lere 
forskellige mennesker, der står på kanten af 
arbejdsmarkedet. 

Hvad kunne du ønske af dine medborgere?

At vi tager lidt mere ansvar og f inder ud af, 
hvordan vi hver især kan påvirke positivt. Selv-
følgelig er der mange, der føler sig overbebyrdet 
og ikke kan komme ud af hamsterhjulet, og 
det levner jo ikke overskud til at handle. Men 
det giver også overskud at tage stilling og se, 
hvordan man kan gøre noget nyt. 

METTE PETERSEN 
EJER AF CAN.ALT REDESIGN, EGEBJERG



OLE WINTHER CHRISTENSEN
PLAN, BY OG MILJØ, KALUNDBORG KOMMUNE, KALUNDBORG

Hvad er bæredygtighed for dig?

Jeg ser bæredygtighed meget bredt. Det er ikke 
genbrug for enhver pris men skal også kunne 
hænge sammen økonomisk. Men på den anden 
side f inder jeg det enormt vigtigt at se nøje på af-
faldsstrømme og udnyt te enhver ressource, inden 
den går tabt. Når jeg er ude at føre tilsyn med en 
produktion eller godkende virksomheder, forsøger 
jeg hele tiden at tænke i, hvordan en virksomheds 
af fald kan være ressource et andet sted. 

Hvordan skruer du ned for forbruget?

Primært gennem korrekt af faldssortering 
men også ved tiltag, som kan ses direkte på 
bundlinjen. Og her tænker jeg specielt på at 
nedbringe elforbruget, opvarme med træpiller, og 
bruge solfanger til opvarmning af forbrugsvand. 
Men man skal huske, at det reelt er økonomien 
der er drivkraf ten. 

Hvad mener du, at der bør skrues op for?

Der skal skrues op for slutbrugernes krav til pro-
dukterne. Det er jo forbrugerne, der tager tingene 
ned fra hylderne. De kunne godt stille større krav 
til f.eks. økologisk fodaf tryk eller skubbe på en 
udvikling af nye forretningsmodeller, f.eks. den 
hvor producenten tager produktet tilbage, når 
det går i stykker. Det tvinger også producenten 
til at tænke i bedre kvalitet og holdbarhed.

Hvad kunne du ønske af dine medborgere?

Mere ansvarsbevidsthed og mindre naivitet. Folk 
bør i højere grad selv sæt te sig ind i tingene 
og ikke tro blindt på alt. Vi bør være lidt mere 
kritiske. F.eks. når landbrugsministeren siger 
god for den nye landbrugspakke. Når noget er for 
godt til at være sandt, ja så er det jo of te løgn.  



FOR OS BETYDER  
BÆREDYGTIGHED, AT MAN 

GIVER OG TAGER FRA 
JORD OG RESSOURCER, 
SÅ MAN KAN OVERLADE 
DET SAMME TIL BØRN OG 

BØRNEBØRN

Maren & Mikael



JEG KAN IKKE ØNSKE NOGET AF 
MINE MEDBORGERE, MEN JEG 

KAN SELV VÆRE ET GODT  
EKSEMPEL FOR MINE  

MEDBORGERE OG INSPIRERE 
DEM VED AT VISE, HVILKEN VEJ, 

MAN KAN GÅ.
Tina Palmgren Morgen



Hvad er bæredygtighed for dig?

Det er desværre et meget slidt ord, der tit bruges 
om ting, der slet ikke er bæredygtige. Men for 
mig er det at leve mit liv i alle dets aspekter på 
en måde, så jeg forbruger mindst muligt af vores 
fælles goder her i verden.

Hvordan skruer du ned for forbruget?

Det gør jeg ved ikke at tjene så mange penge og 
have tid til at lave ting selv i stedet. Jeg har byg-
get vores hus for vores opsparing på 300.000 og 
egen arbejdskraf t. Det betyder, at vi, en familie 
på f ire, kan leve for ca. 10.000 kr. om måneden 
inkl. alt, også bil og økologisk mad.

Hvad mener du, at der bør skrues op for?

Min familie har jo fået en kæmpe frihed af at 
være gældfri, fordi vi ikke har så stort et behov 

for at tjene penge. Det giver os meget tid til det, 
der føles vigtigt for os, som bl.a. at udvikle det 
lokalsamfund, vi bor i. Vi arbejder med f jernvar-
me, driver et iværksæt terhus og etablerer et nyt 
økosamfund i Egebjerg.

Hvad kunne du ønske af dine medborgere?

Vi skal huske, at vi er indbyrdes forbundet som 
mennesker, både i det små og som samfund, som 
lande og i Verden. Når jeg gør noget i min lil le 
verden, så ødelægger det måske muligheder 
for andre mennesker et andet sted i verden og 
omvendt. Det er jo derfor man siger, at man skal 
handle, som vi selv ønsker at blive behandlet.

MORTEN HYLLEBERG 
FÆLLESSKABER, EGEBJERG



Hvad er bæredygtighed for jer?

Hos os handler det konkret om genbrug af 
produkter og naturressourcer men også om at 
have et bæredygtigt syn på mennesker. Vi har 
med unge mennesker at gøre, og vi skal også 
sikre os, at de unge får bæredygtige liv, f.eks. 
ef ter modgang i tilværelsen. Det gør vi ved, at de 
får et produktionsskoleophold på et år. 

Hvordan kommer det til udtryk  
i jeres arbejde?

Det sidste års tid har vi arbejdet aktivt med 
at tænke global bæredygtighed ind på vores 
værkstedslinjer. Vi reparerer f.eks. cykler og 
briller, der ellers skulle kasseres, og sender dem 
til udviklingslande, hvor der er brug for dem. Det 
har en høj signalværdi til de unge: du mangler 
måske meget, men nogen mangler mere end 

dig. Derudover af tager vi træer, som er faldet 
i blæsevejr, og bygger dem om til plankeborde. 
Vores gamle slanger fra cykelværkstedet bliver 
anvendt hos designere, der laver tasker, vi dyrker 
vores egne grøntsager og bruger genbrugsstof, 
når vi syer tøj til vikingemarkeder. 

Hvordan skruer I ned for forbruget? 

Vi ligger som skole under Undervisningsministe-
riet, og de skærer i skolens budget hvert år. Det 
betyder, at vi hele tiden skal tænke kreativt og 
på den måde i genbrug og bæredygtighed, og i 
genanvendelse af materialer. 

Hvad kunne du ønske af dine medborgere?

Jeg kan ikke ønske noget af mine medborgere, 
men jeg kan selv være et godt eksempel og inspi-
rere andre ved at vise, hvilken vej, man kan gå. 

TINA PALMGREN MORGEN
KALUNDBORGEGNENS PRODUKTIONSSKOLE, SVEBØLLE



Hvad er bæredygtighed for dig?

At vi kun bruger fornybare ressourcer. Her 
tænker jeg først og fremmest på energi. Men vi 
skal også gentænke vores fødevareproduktion, 
for lige nu piner vi tingene i stykker.

Hvordan kommer det til udtryk i dit liv?

Jeg bruger varmepumpe i stedet for el og så har 
jeg brændeovn, som jeg fylder med brænde fra 
min egen have. Desuden f isker jeg selv mine f isk. 
Og så kommer der ikke ferskt, konventionelt avlet 
svinekød ind i mit hus, så længe man ikke vil gøre 
noget ef fektivt mod MRSA. Det er en hån mod 
folkesundheden. Og så har jeg gennem 30 år som 
marinbiolog i Danmarks Miljøundersøgelser været 
med til at reducere det enorme iltsvind i havene, 
som var forårsaget af udledninger af kvælstof fra 
landbruget og fra spildevand og industri.

Hvad mener du, at der bør skrues op for?

Mere økologisk landbrug! Det er den eneste vej 
frem. Vi kan jo se, hvordan det konventionelle 
landbrug er på fallit tens rand. De kan knap nok 
sælge deres ting, mens det går udmærket for 
de økologiske. Faktisk vil f lere gerne omlægge 
til økologi, men de får ikke lov af banker og 
kreditforeninger. 

Hvad kunne du ønske af dine medborgere?

Jeg kan ønske mig, at folk respekterer vores 
fredede sjældne naturtyper som moser, overdrev, 
enge og strandenge, som er vigtige for den over-
ordnede balance. Og hvis vi skal ændre noget i 
samfundet hen imod mere bæredygtighed, så skal 
det være os som forbrugere og borgere. F.eks. 
kan jeg se, at f lere og f lere køber økologiske 
varer. Det er den vej, vi skal gå. 

GUNNI ÆRTEBJERG 
PENSIONERET MARINBIOLOG, ABILDØRE



Hvad er bæredygtighed for jer?

For os er bæredygtighed en måde at være 
orienteret mod fremtiden og tænke langsigtet 
i sine handlinger. Bæredygtighed er ikke 
nødvendigvis noget, der kan ”betale sig” med det 
samme. Det kræver, at vi tænker ud over os selv. 
Tænker i fællesskaber og tænker på fremtidige 
generationer. At tænke og handle bæredygtigt 
er tidskrævende. F.eks. tænker vi bæredygtighed 
ind i demokratiet på Makvärket. Beslutninger 
bliver mere bæredygtige, hvis de træf fes 
ved konsensus, så det ikke kun er f lertallets 
beslutning men alles. Også det tager tid. 

Hvad mener I, at der bør skrues op for?

Overforbrug sæt ter en dæmper på kreativitet. 
Når vi giver os selv det benspænd at reducere 
forbruget og få mindst muligt nyt ind i Makvär-
kets system, så er vi i høj grad med til at skrue op 
for kreativiteten. Vores erfaring er, at vi of te når 
frem til bedre løsninger, end hvis det hele blev 
købt fra nyt eller blev gjort ”som vi plejer”. 

Hvad kunne I ønske af jeres medborgere?

At folk sæt ter omtanke over ef fektivitet, og 
at man bevæger sig væk fra, at personlig og 
samfundsmæssig økonomi og vækst er noget, der 
hele tiden skal forøges. 

MAKVÄRKET
KULTUR- OG MILJØKOLLEKTIV, KNAPSTRUP



Hvad er bæredygtighed for dig?

Bæredygtighed for mig er, at vi organiserer vores 
samfund ef ter et helhedssyn og ud fra ønsket 
om at samarbejde med naturen i stedet for at 
dominere den. At forstå naturen og passe på 
jorden og hinanden, i stedet for at være brikker i 
en stor maskine, som ikke fungerer.

Miljømæssig bæredygtighed synes jeg tit bliver 
et forsøg at beholde status quo og ikke at gøre 
mere skade, men vi mennesker kan faktisk være 
med til at gøre tingene bedre. Vi kan f.eks. gen-
opbygge ødelagte øko-systemer ved at omlægge 
til bæredygtige små-skala landbrug.
 
Hvordan kommer det til udtryk i dit liv?

Jeg har valgt at købe mit eget gamle hus og er 
gældfri, så jeg har større frihed til at bruge tiden, 

som jeg har lyst – og ikke på hvad en arbejds-
giver nu måt te give mig penge for at gøre. 
 
Hvordan skruer du ned for forbruget? 

Jeg dyrker, hvad jeg kan i min have, køber lokalt 
og økologisk. Jeg har muldtoilet, sparer på van-
det og samler regnvand og spildevand fra huset. 
Jeg genbruger tøj, ting og byggematerialer, 
bruger økologiske byggematerialer (træ, ler, uld), 
og jeg går så lidt i butikker som muligt og lader 
være med at købe ting. 
 
Hvad kunne du ønske af dine medborgere?

Mere frisind og åbenhed. Mindre fokus på penge 
og status. Større forståelse for, hvordan naturen 
og Jorden er vores livsgrundlag.

CATHRINE DOLLERIS 
PRAKTIKER OG UNDERVISER I PERMAKULTUR, ORØ



Grænserne for Jordens bæreevne er allerede væsentligt 
overskredet. Det globale Nord bruger og har historisk brugt  
flest ressourcer og bærer hovedansvaret for miljø - 
ødelæggelserne og den globale opvarmning. 

En bæredygtig omstilling af lokale og globale produktions-, 
transport- og forbrugsmønstre er nødvendig, hvis alle nutidige 
og fremtidige generationer skal have lige adgang til Jordens 
ressourcer, uden at miljøet overbelastes. 

NOAH kæmper for en retfærdig og bæredygtig verden, 
hvor beslutningerne bliver taget demokratisk. 
Vi kæmper for miljøretfærdighed. 

NOAH er det danske medlem af det største internationale 
netværk af miljøorganisationer, Friends of the Earth.



Projektet er blevet til i et samarbejde mellem NOAH, Makvärket og Jyderup Højskole i ønsket om at 
udvikle f lere rum for gensidig inspiration og læring omkring bæredygtighed og grøn omstilling blandt 
borgere i Vestsjælland. Projektet omfat ter bl.a. også Bæredygtig Bolig, et inspirationskatalog over  
bæredygtige løsninger indenfor byggeri og bolig, en klima-camp for unge optil klimatopmødet i  
december 2015 samt f lere oplysnings- og læringsaktiviteter på Makvärket. Vi håber, at alle disse  
tiltag har inspireret til mange f lere grønne tanker og samarbejder i Vestsjælland.

Du kan læse mere om NOAH  
og vores arbejde på: 

www.noah.dk

NOAH 
Friends of the Earth Denmark

Nørrebrogade 39, 1. tv
2200 København N

Telefon: 35 36 12 12
noah@noah.dk

DENNE FOLDER ER EN DEL AF PROJEKTET 
GRØNNE LÆRINGSRUM I VESTSJÆLLAND


