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MOD ET BÆREDYGTIGT
DANMARK
NOAH ønsker med dette debathæfte at lægge op til en diskussion af
vores livsstil i forhold til målet om bæredygtig udvikling.
Da 1. udgaven af én jord udkom i 1999, satte vi nogle mål op for år
2010 og år 2030. Mål for nedsættelse af ressourceforbruget, som skulle opfyldes, hvis vi skal være på sporet af en bæredygtig udvikling.
Når vi ser på, hvordan det er gået siden, viser det sig, at vi i år
2007 knap nok er begyndt at nedbringe vores ressourceforbrug. I
dag bruger vi mere jern og aluminium, mens vores CO2-udledning er
begyndt at falde - dog ikke så meget, som det burde. På transportområdet bliver CO2-udledningen ved med at stige.
Det er en blanding af livsstilsvalg og politisk planlægning, der tilsammen kan føre os i den rigtige retning. I et demokratisk samfund
er der nemlig ikke kun ét svar på, hvordan vi ﬁnder en bæredygtig
måde at leve på, men ﬂere. Med dette hæfte vil NOAH gerne inspirere
til diskussion og handling - både på det politiske plan og på det personlige. Det vigtigste i den sammenhæng er, at man ikke bare lukker
øjnene for en negativ udvikling. At skabe en bæredygtig udvikling
kræver nemlig mennesker, som vil tage ansvaret for, at de er del af noget, der er større end deres eget liv - mennesker, som er hensynsfulde,
kreative, tænker i helheder og tør bruge deres sunde fornuft.
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HVAD

SKER DER MED JORDEN?

Siden afslutningen af 2. verdenskrig
er forbruget af materielle goder i de
rige lande bare vokset og vokset. De,
som bor i de fattige lande – og det er
langt hovedparten af Jordens befolkning – vil rimeligt nok også gerne
have del i forbrugsfesten. Tilsammen fører det til en stadigt stigende
produktion af forbrugsgoder og til

større og større pres på vores natur
og Jordens råstoffer. Og det betyder,
at vores livsstil i Danmark ikke er
bæredygtig, for hvis alle brugte lige
så meget som os, ville klodens økosystemer bryde sammen.
Op igennem 1960’erne gik det for
alvor op for verden, at der er noget,
der hedder miljøproblemer. I begyn-

delsen var det mest de lokale miljøproblemer, man gjorde noget ved, for
eksempel at rense røg og spildevand
eller stille støjkrav til virksomheder.
Senere blev fokus også rettet mod de
globale miljøproblemer.

Lokale miljøproblemer

Globale miljøproblemer

Nogle typer forurening skaber de
største miljøproblemer i nærheden af,
hvor forureningen opstår. Man beskytter for eksempel dyrelivet i søer
og vandløb ved at begrænse brugen
af kunstgødning og pesticider i deres
nærhed. Ved de store veje i byerne er
der ofte alt for høje koncentrationer
af partikler fra køretøjernes udledning. Olieudslip fra tankstationer eller olieudledninger fra skibe kan også
skabe betydelige lokale ødelæggelser.
Og det sker ofte, at den lokale natur
tager ubodelig skade, når man udvider de bebyggede arealer, anlægger
en ny vej eller graver efter råstoffer.

De to mest opsigtsvækkende globale
miljøproblemer er udledningen af
klimagasser og ozonnedbrydende
gasser. Det er lige meget, hvor på
Jorden disse gasser bliver udledt, for
de bliver spredt i atmosfæren. Sidst
i 1980’erne blev man på globalt plan
enige om en konvention, som skal reducere udslippet af ozonnedbrydende
gasser. Hullet i ozonlaget vil dog
først være repareret tidligst om 50 år.
Langt værre går det på klimaområdet. Først i 1997 blev en række ilande
enige om Kyoto-protokollen, der er
en aftale om reduktion af ilandenes
CO2-udledning.

Internationale aftaler om
bæredygtighed
I 1972 holdt FN i Stockholm sin første
miljøkonference.
I 1983 kom Brundtland-rapporten,
der satte bæredygtighed på den globale
dagsorden.
I 1992 afholdt FN i Rio de Janeiro en
konference for miljø og udvikling, hvor
mange lande tilsluttede sig handlings-

programmet Agenda 21, en dagsorden for
bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.
I 2002 var Johannesburg samlingspunktet for endnu et verdenstopmøde
om bæredygtig udvikling. På dette møde
blev der sat en række tidsbestemte mål
for bæredygtig udvikling. For eksempel
• at man inden 2005 skal have iværksat
nationale bæredygtighedsstrategier,
• og at der i FN skal etableres et tiårigt
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rammeprogram for bæredygtig produktion og forbrug.
Efter Brundtland-rapporten og FN’s
handlingsprogram Agenda 21 er bæredygtighedsbegrebet blevet brugt og misbrugt utallige gange. Bæredygtighed er
således i høj grad sat på den nationale og
internationale dagsorden. Med det miljømæssige råderum bliver bæredygtighed
til noget konkret.

DEN

GLOBALE ULIGHED

Levevilkårene på Jorden er meget
ulige. Cirka 1/5 af Jordens befolkning står i dag for mere end 4/5 af
forbruget af Jordens råstoffer – af
energien, metallerne, fødevarerne.

Danmark hører til blandt denne ene
femtedel. Og uligheden vokser stadig. De ﬂeste mennesker mener nok,
at man har samme ret til et køleskab,
en bil, et tv osv., hvad enten man bor

i Danmark, Tanzania eller Kina. Men
hvad vil der ske, hvis alle Jordens
indbyggere får samme materielle
levestandard, som vi har i ilandene
i dag?

Eksempler på den ulige fordeling af ressourcerne
Dagligt kalorieindtag fra
animalske produkter

Biler per 1000 indbyggere

Danmark
USA
Spanien
Kina
Colombia
Indien
Tanzania
Verden gennemsnit

USA
Spanien
Danmark
Colombia
Kina
Indien
Tanzania
Verden gennemsnit

3.592
2.868
2.566
1.693
1.134
519
342
1.281

762
450
351
19
10
7
1
113

Mobiltelefoner per 100
indbygger

Årligt forbrug af elektricitet
(kilowatt-timer)

Danmark
Spanien
USA
Colombia
Kina
Indien
Tanzania
Verden gennemsnit

USA
Danmark
Spanien
Kina
Colombia
Indien
Tanzania
Verden gennemsnit

101
97
68
48
30
6
5
32

Evig vækst?
I 1980 var der godt en halv million
biler i Kina – 20 år senere var antallet vokset til næsten 9 millioner. På
globalt plan var der godt 350 millioner
biler i 1980, mens der i 2000 globalt
var knap 650 millioner. Væksten i
bilparken var således næsten 10 gange
større i Kina end på Jorden som helhed. Alligevel har kineserne kun 10
biler per 1000 indbyggere, mens danskerne for eksempel har 351 biler per
1000 indbyggere og amerikanerne 762.
Kan vi forestille os en verden, hvor
alle mennesker har lige så mange biler
som amerikanerne – eller danskerne?
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13.456
6.925
6.154
1.484
1.019
569
83
2.465

RÅDERUM !
Livsstilen i den rige del af verden er
et eksempel for milliarder af mennesker andre steder, der drømmer om
at opnå den samme materielle velstand. Men den rige verdens livsstil
med et meget stort materielt forbrug
er ikke bæredygtig, fordi Jorden ikke
kan ”bære”, hvis alle dens indbyggere har en tilsvarende livsstil.

Hvad er det miljømæssige råderum?

Det miljømæssige råderum er et redskab til at ﬁnde ud af, hvor meget vi
kan tillade os at bruge, når der skal
være nok til vores børn og børnebørn, samtidig med at alle mennesker på Jorden kan have et tilsvarende forbrug – uden at det ødelægger
naturen og miljøet.
Vi er vant til at skulle vælge, hvad vi

Overforbrug

• Det miljømæssige råderum er den
samlede mængde af fornyelige og
ikke fornyelige råstoffer, vi kan
bruge, uden at overbelaste miljøet
og uden at hindre fremtidige generationer i at få adgang til de samme
mængder (loftet).
• Alle mennesker har ret til en lige del
af dette råderum.
• Det socialt nødvendige råderum (gulvet) er det forbrug af råstoffer, som er
nødvendigt, for at vi kan få opfyldt de
basale behov (for mad, tøj og et sted
at bo).
• Imellem gulvet og loftet kan vi indrette os på forskellige måder med et
bæredygtigt forbrug.

Loft

Miljømæssigt
råderum

Hvor stort er det miljømæssige
råderum?
Et globalt bæredygtigt forbrug af råstoffer tager hensyn til, at mængden
af både fornyelige og ikke-fornyelige
råstoffer på Jorden er begrænset, og
at der er grænser for den forurening,
Jorden kan bære.
Hvis vi kender det bæredygtige forbrug af et råstof og véd, hvor mange
mennesker der skal dele det, kan vi
beregne det miljømæssige råderum
per person.

Gulv

Fattigdom
Sult

Fornyelige råstoffer:
For eksempel træ, korn, bomuld …
Ikke-fornyelige råstoffer:
For eksempel: kul, olie, jern, kobber,
guld, cement …
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vil bruge vores tid og penge på. Med
det miljømæssige råderum prøver
vi at sætte tal på det bæredygtige
forbrug, så vi får et hjælpemiddel til
at kunne vælge det rigtige i forhold
til miljøet, fremtiden og det globale
samfund.

PEJLEMÆRKER
Hvor stort er så vores miljømæssige råderum? Det er ikke muligt at
udregne råderummet for samtlige
ressourcer og råstoffer, som indgår i
samfundets produktion og forbrug. I
stedet har vi valgt at lade nogle af de
vigtigste ressourcer fungere som et

Omstilling tager tid
Det tager tid at omstille samfundet
og det enkelte menneskes forbrugsmønster. Derfor er det en god idé at
opstille nogle pejlemærker for udviklingen på vej mod det bæredygtige
samfund. Vi har valgt at stille nogle
mål op for år 2015 og år 2030.
Da råderummet tager sit udgangspunkt i Jordens samlede ressourcer,
bliver råderummet for hvert enkelt

barometer for vores samlede forbrug.
De ressourcer, der her er valgt
som udgangspunkt for beregningen
af det miljømæssige råderum, er de
fossile brændsler, nogle vigtige ikkefornyelige råstoffer samt landbrugsjord. Ved at lade dem fungere som

pejlemærker, kan vi få en klar fornemmelse af, om vi overskrider det
miljømæssige råderum, selv om det
ikke er muligt at sætte helt præcise
tal på alt.

menneske meget afhængigt af befolkningsudviklingen. Derfor skal målsætningerne betragtes som pejlemærker,
der udstikker retningen for udviklingen af bæredygtige samfund.
Vores beregninger af det miljømæssige råderum per indbygger er foretaget
på grundlag af FN �s skøn over befolkningsudviklingen frem til år 2050, der
forudsiger, at vi til den tid vil være
godt 9 milliarder mennesker på jorden.
Hvis befolkningstallene bliver ved med

at stige også efter år 2050, vil råderummet for hver indbygger blive mindre,
end vores beregninger viser.
Det er vigtigt, at befolkningsproblemerne og miljøproblemerne løses
sideløbende. Uddannelse og social
udligning imellem rige og fattige lande
øger muligheden for at bringe befolkningstilvæksten under kontrol.

Jordens befolkning i milliarder mennesker

mia.
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Vi skal gå på to ben
Vores velstand har aldrig været så stor som nu. Vi har ﬂere
penge, ﬂere biler, større huse osv. end nogensinde før.
Nogle mennesker sætter deres lid til, at alle de miljøproblemer, vores store materielle forbrug medfører, kan løses ved
hjælp af teknologiske fremskridt. Flere og ﬂere produkter
fremstilles da også under hensyntagen til miljøet. Men desværre opsluges den miljømæssige gevinst i de ﬂeste tilfælde
af et stadigt større forbrug af materielle goder eller ydelser.
Derfor er vi nødt til at kombinere de teknologiske landvindinger med en ændret adfærd. Men det betyder ikke nødvendigvis mindre velfærd. Tværtimod kan en livsstil, som er
mindre rettet imod forbrug, betyde en mindre stresset hverdag
og mere tid til familien – noget, de ﬂeste har højt på deres
ønskeseddel.
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2015

2030

2040

2050 År

Energi fra fossile brændsler
Problemerne:
CO2-udvikling ved forbrænding af fossile brændsler er den største bidragyder til drivhuseffekten. Indvinding af olie og kul er forbundet med store
miljømæssige omkostninger. Lokalbefolkningers rettigheder undertrykkes
ofte, når olie eller kul skal indvindes. Uheld under transport af olie giver
ofte anledning til stor lokal forurening. Afbrændingen af fossile brændstoffer er med til at give sur nedbør og partikelforurening.
Råderummets størrelse:
Klimaforskerne og miljøorganisationer anbefaler på grundlag af FN’s klimapanels vurderinger en halvering af det globale udslip af drivhusgasser til
atmosfæren inden år 2050. Det betyder, at vi skal nedsætte vores udslip af
klimagasser til cirka 1/10 af det nuværende.
(Læs mere side 8-15)

Ikke-fornyelige råstoffer som metaller
Problemerne:
Minedrift forårsager ødelæggelse af landområder og spredning af giftige
kemikalier. Der forekommer alvorlig forurening af ﬂoder og søer, som
modtager spildevand fra minedrift. Miner bliver udtømt, og det bliver stadigt vanskeligere at udvinde råstoffer. Lokalbefolkningers rettigheder undertrykkes ofte, hvis de bor i nærheden af et sted, hvor det er proﬁtabelt at
drive minedrift. Der er et stort energiforbrug forbundet med udvinding og
transport af råstoffer. Affaldsbjergene vokser, i takt med at brug-og-smidvæk-kulturen udbredes overalt på Jorden.
Råderummets størrelse:
Det tyske miljøforskningsinstitut Wuppertal Instituttet har gjort et stort
arbejde med at klarlægge de miljømæssige konsekvenser af råstoﬁndvindingen. De anbefaler en global halvering af indvindingen af metaller inden
år 2050. Det betyder, at vi skal nedsætte vores forbrug af jomfruelige råstoffer til cirka 1/10 af vores nuværende forbrug.
(Læs mere side 16-21)

Arealforbrug til landbrugsprodukter som fødevarer
Problemerne:
Det industrialiserede landbrug er meget forurenende med et stort forbrug
af energi og pesticider. I nogle områder af verden er der mangel på mad.
I andre områder er der helbredsproblemer, fordi befolkningen spiser for
meget og forkert sammensat mad. Samtidig lægger landbrugsproduktionen
beslag på større og større dele af naturen. Et stadigt voksende forbrug af
animalske produkter gør det proﬁtabelt for ulandenes landmænd at dyrke
foder til dyr frem for mad til mennesker.
Råderummets størrelse:
Det miljømæssige råderum for landbrugsjord til fødevarer er det landbrugsareal, der er nødvendigt for at forsyne klodens befolkning med sund
og tilstrækkelig mad, som er produceret økologisk bæredygtigt og med et
minimum af energiforbrug. Konkret betyder det, at vi skal spise mindre
kød og mere frugt og grønt, som skal være økologisk og lokalt produceret.
Vi giver et bud på, hvilken kostsammensætning der i Danmark lever op til
disse betingelser.
(Læs mere side 22-28)
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ENERGI
Energiforsyningen i Danmark er
først og fremmest baseret på fossile
brændsler – kul, olie og naturgas.
Også næsten al transport af varer og
personer er baseret på olie. Afbrænding af fossile brændsler giver store
udledninger af CO2 til atmosfæren.
CO2 er en drivhusgas, der bidrager

til at øge atmosfærens drivhuseffekt.
Indholdet af CO2 i atmosfæren er nu
højere end på noget andet tidspunkt
i de seneste 160.000 år. Fortsætter
udviklingen uhindret, vil vi i løbet
af dette århundrede have mere end
fordoblet CO2-niveauet i forhold til
før industrialiseringen. Hvis det sker,

vil det betyde voldsomme ændringer i Jordens klima og et stort pres
på både natur og mennesker. Men
heldigvis råder vi over alle de nødvendige teknologier og menneskelige
ressourcer til at begrænse skaderne
og sikre et godt liv for alle.

Drivhuseffekten
Når solens stråler rammer jordoverﬂaden, omdannes de til varmestråling
(infrarøde stråler). Drivhuseffekten
bevirker, at den infrarøde stråling ikke
kastes direkte ud i rummet igen, men
optages af atmosfærens drivhusgasser, hvorfra den bliver sendt tilbage til
Jordens overﬂade. Hvis drivhuseffekten ikke var der, ville atmosfæren og
jordoverﬂaden være koldere.
Normalt svarer den stråling, Jorden
modtager, til den stråling, der sendes
ud i rummet igen. Men når mængden af
drivhusgasser i atmosfæren begynder
at stige, vil balancen i en periode blive
forskubbet. Det betyder, at temperaturen
i atmosfæren, på jordoverﬂaden og i
havene stiger, indtil der igen er balance.
Men klimaet på Jorden vil være ændret.

Infrarød stråling optages af
drivhusgasser og vanddamp
og tilbagekastes til både
jorden og rummet
Sollys
Atmosfæren kaster lys
tilbage til rummet

Atmosfæren udsender
varme som infrarød stråling

Lavtliggende skyer
kaster sollys tilbage

Jorden udsender varme
som infrarød stråling

Lyse områder
tilbagekaster lys

Sollys absorberes af havene og jorden

Atmosfærens CO2-indhold og
temperatur stiger

360 ppmv
340 ppmv

Koncentration af CO2 i atmosfæren
målt i ppmv (parts per million)

320 ppmv
300 ppmv

0.6

280 ppmv

0.4
Temperaturafvigelse (°C)

Atmosfærens koncentration af CO2
(kuldioxid) er steget kraftigt, siden
mennesket for alvor begyndte at ﬁnde
og afbrænde fossile brændsler. De seneste 10.000 år, hvor klimaet på Jorden har været nogenlunde stabilt, har
CO2-koncentrationen ligget på cirka
280 ppmv (parts per million målt i
volumen). Siden midten af 1800-tallet
er koncentrationen steget til over 380
ppmv. De seneste årtier har stigningen
været særlig stor.
Jordens gennemsnitstemperatur er
steget sammen med stigningen i atmosfærens indhold af drivhusgasser og er
nu nået op på cirka 0,8 grader over den
førindustrielle gennemsnitstemperatur.
Specielt de seneste tre årtier er temperaturen steget mærkbart.

380 ppmv
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Klimaet ændrer sig
Den globale temperaturstigning får
allerede nu synlige følger. Ekstremt
vejr med mere tørke, ﬂere tilfælde

Bjerggletsjerne trækker sig
tilbage
Over hele Jorden kan man se, at
gletsjerne trækker sig tilbage. Det
vil på både kort og lang sigt få konsekvenser. Den øgede afsmeltning,
kombineret med mere ekstrem
og uforudsigelig nedbør, fører til
oversvømmelser, som kan ramme
tætbefolkede bjergdale. Det sker for
eksempel i Nepal. Hvis gletsjerne
forsvinder, kan det på længere sigt
medføre vandmangel for de samfund, som er afhængige af smeltevandet i sommerhalvåret.

af voldsom nedbør, oversvømmelser
og ændringer i årstidernes normale
vejrskift sætter deres spor overalt på
Jorden – også i Danmark. Der er tegn
på ændringer i mange arters årstids-

cyklusser og udbredelsesområder.
Foråret kommer tidligere og efteråret
senere, og det påvirker både dyr og
planter.

Permafrosten tør op

Arktis bliver varmere

Mange steder i både Sibirien, Canada
og Alaska er permafrosten begyndt at
tø op, og skovene er begyndt at brede
sig nordpå. Men plante- og dyresamfundene har svært ved at tilpasse sig
de hurtige klimaændringer.

Områderne omkring Arktis er kraftigt påvirket af det varmere klima.
Havisen er nu mindre end halvt så
tyk i sommerhalvåret, som den var
i 1950’erne, og den er også svundet
i udstrækning. Det giver problemer
for isbjørnene, som er afhængige af
havisen for at jage sæler.

En fremtid i drivhuset
Hvis vi ikke hurtigt griber ind ved at
bringe udledningerne af drivhusgasser
ned, vil konsekvenserne blive omfattende.
Vi risikerer, at mange arter vil gå til
grunde, og økosystemer blive ødelagt.
Mange områder, som allerede i dag er
tørre, kan blive forvandlet til ørken. Koralrevene kan forsvinde, og store dele af
de tropiske regnskove blive omdannet til
tørre stepper.
Vi risikerer tørke og oversvømmelser
i et omfang, som langt overstiger det, vi
ser i dag. Og vi risikerer, at endnu ﬂere
mennesker end i dag vil blive udsat for
sult, hungersnød og mangel på ferskvand. Mange mennesker kan blive drevet
på ﬂugt på grund af oversvømmelser af
lavtliggende kystområder og øsamfund.
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Olie og gas er ressourcer, der er rift
om. De, der sidder på disse ressourcer,
har både magt og penge. Olien bliver
dyrere og dyrere, når efterspørgslen
overstiger produktionen. Globalt er
kampen om olien for længst gået ind
med krige og undertrykkelse til følge.
Og indvindingen giver anledning til
store sociale og miljømæssige problemer.

Olie – en uendelig ressource?
I 1970’erne var der advarsler fremme,
om at olien snart ville slippe op. Men
det viste sig, at der hele tiden blev fundet nye olieforekomster. Dermed blev
det god tone bare at bruge løs af Jordens olieressourcer, som blev betragtet
som nærmest uendelige. Slap en forekomst op ét sted, fandt man bare en ny
– og hvis nogen kom med advarsler,
risikerede de at blive kaldt for dommedagsprofeter.

Fakta:
Hidtidigt opdagede olieforekomster, forventede fremtidige fund samt årlig
produktion
Der går nogen tid fra et oliefelt bliver opdaget, og indtil indvindingen af olie
fra feltet topper.
Kurven viser, at mens der indtil cirka 1980 blev fundet mere olie, end der
blev indvundet, så er situationen i dag lige omvendt: Der bliver indvundet
mere olie, end der bliver fundet. Det vil sige, at oliereserven falder. Derfor
vil der inden for en overskuelig årrække indtræffe en situation, hvor det
årlige forbrug på verdensplan overstiger den årlige indvinding. Det vil få
oliepriserne til at stige kraftigt. Det vil også medføre en øget risiko for væbnede konﬂikter.
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I dag anerkender det globale samfund,
at drivhuseffekten er en realitet. Samtidig er der kommet nye beviser for, at
oliereserverne er ved at være udtømt
– eller i hvert fald, at de nye olieforekomster, der eventuelt kan ﬁndes, vil
være meget vanskelige at udvinde.
Det vil kræve stadig mere energi og
ﬂere penge at udvinde olien fra disse
vanskeligt tilgængelige oliereserver.
Og samtidig vil det ofte i stigende grad
være ødelæggende for naturområder
både på landjorden og i havet at udvinde olien.
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Fakta:

Prisen nåede i 2006 over 70 dollars per tønde, og
stigningen forventes at fortsætte.

Forskellige vurderinger af den resterende oliereserve:
(1 tønde = 157 liter)
Milliarder tønder
International Energy Agency (2002):
1898
Hubbert Centre (2002):
1050
ODAC (2000):
1140
United States Geological Survey (2001):
2568
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Niger Deltaets overﬂod
Niger Deltaet er et mere end 25.000
kvadratkilometer stort ﬂoddelta i det
Sydlige Nigeria. Floddeltaet rummer
udmundingen for ﬂoderne Niger og
Benue, med mangrove, ferskvandssumpe og regnskov. Her ﬁndes en
overordentlig høj biodiversitet – og
store olieforekomster.
Området er hjemsted for mere end
7 millioner mennesker, der traditionelt har levet af ﬁskeri og landbrug i
samhandel med befolkningerne længere inde i landet. På trods af deltaets
rigdomme lever 70 % af befolkningen
i dag på et eksistensminimum uden
adgang til basale goder som hospitaler eller gode boliger med elektricitet
og vand. Sygdomme og fejlernæring
er almindeligt forekommende, og
befolkningerne i Niger Deltaet har en
indkomst, der ligger langt under den
nigerianske middelindkomst

Årtier med Shell i Niger Deltaet
Siden slutningen af 1950’erne har
Shell haft olieboringer i Niger Deltaet. For de lokale befolkninger forekommer olien som en forbandelse
frem for en rigdom. Men også før
Shells ankomst blev Niger Deltaet
udnyttet af europæerne. Den britiske
kolonimagt stod bag lukrativ slavehandel og forsynede sig senere med
palmeolie, som skulle anvendes i
industrien hjemme i England.
Men først med Shell og de andre
olieselskaber blev denne udnyttelse
til en miljømæssig katastrofe. Shell
står bag 50 % af olieindvindingen i
Nigeria i et joint venture-samarbejde
med den nigerianske stat, der især
er til fordel for Shell. De samfund,
som bor i området, opfatter derfor
Shell som den værste skurk i den
økonomiske og økologiske krig, de
oplever i deres land. Gennem årene
har de været vidner til en ubarmhjertig ødelæggelse af deres omgivelser,
forårsaget af olieindvindingen. Og
olieselskaberne føjer yderligere spot
til skade ved ikke at påtage sig ansvaret for at rydde op efter sig, når de
forlader en boring.

Olieudslip
Olieudslip fra både igangværende og
forladte olieboringer sker hovedsageligt på grund af manglende vedligeholdelse af de rør, olien transporteres
igennem. Rør med en levetid på 10
– 15 år bliver brugt i dobbelt så lang

tid. Det betyder, at gennemtærede
rør lækker olie. Olien er ødelæggende for ﬁsk, dyr og planter. Oliespildet
ødelægger også mulighederne for at
drive ﬁskeri og landbrug.

Gasafbrænding
I Niger Deltaet brænder olieselskaberne enorme mængder gas af i forbindelse med olieindvindingen. Gassen ﬁndes sammen med olien – og
selv om det er muligt at indvinde
både gassen og olien, vælger olieselskaberne kun at indvinde olien,
fordi det bedst kan betale sig. Gassen
brænder de af. Gasafbrænding fordømmes, fordi det er en helt unødvendig kilde til klimaforandringer. I
Vesteuropa anvendes 99 % af gassen,
eller den føres tilbage til undergrunden. Men selv om Shell og de ﬂeste af
de olieselskaber, der opererer i Niger
Deltaet, har deres base i Vesteuropa,
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føler de sig ikke forpligtet til at
undgå gasafbrænding i Nigeria. Røgen fra afbrændingen indeholder en
masse skadelige partikler og giftige
kemikalier, som kan forårsage åndedrætsproblemer og andre alvorlige
sygdomme som bronkitis og kræft.
Soden fra røgen er ødelæggende for
vegetationen. Og ﬂammerne fra afbrændingen er ikke afskærmet fra
de steder, hvor befolkningen bor
og færdes, så forbrændingsulykker
forekommer ofte. Alt dette sker på
trods af, at gasafbrænding har været
forbudt i Nigeria siden 1984, ifølge
en lov der dog aldrig har været ført
ud i praksis.
Men i november 2005 beordrede
Nigerias højesteret, at Shells gasafbrænding skulle bringes til ophør, så
måske er der nu håb forude for lokalbefolkningen.

Råderumsscenario for CO2
Selv hvis det kunne lade sig gøre at standse alle CO2-udledninger i morgen, kan vi
ikke undgå globale temperaturstigninger. Ifølge FN’s Klimapanel forventes de
mængder af CO2, som allerede er udledt,
at medføre en stigning i den globale gennemsnitstemperatur på cirka 1,4 grader,
selv om vi endnu kun har kunnet måle en
temperaturstigning på 0,8 grad. Konsekvenser af de nuværende CO2-udledninger slår nemlig først fuldt igennem med
25 – 30 års forsinkelse. Men stigningen
skal holdes så langt under 2 grader som
overhovedet muligt, hvis vi skal minimere skader på økosystemerne.
Det betyder, at det er nødvendigt at halvere de globale udslip af CO2 og andre drivhusgasser inden år 2050. Men da vi i de rige
lande udleder langt mere per person end
mennesker i de fattige lande, er det nødvendigt, at vi begrænser udledningerne mere
end til det halve. Vi kan ikke forlange, at de
fattige lande skal halvere deres i forvejen
lave udslip.
I Danmark ligger udledningerne på cirka
10 ton per indbygger, når man medregner
ﬂy- og skibstraﬁk. For at komme inden for
det miljømæssige råderum skal vi inden år
2030 nedbringe vores CO2-udslip til 1,4 ton
svarende til cirka 1/10 af vores nuværende
udslip og stræbe efter helt at bringe det ned
på nul i 2050.

ton

CO2-udledning i ton per person per år i Danmark
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De rige landes, og deriblandt Danmarks, udledninger af CO2 er i øjeblikket langt større end de fattige
landes. Vi kan derfor ikke forvente,
at de fattige lande skal bringe deres
udledninger ned, før vi i de rige lande
har skåret vores kraftigt ned.
Vi må tværtimod give plads til en
stigning i de fattige landes udslip, så de
får mulighed for at opbygge veje, jernbaner og et produktionsapparat, mens vi i
de rige lande med det samme skal i gang
med kraftige nedskæringer.
Men hvis de fattige lande følger den
samme energifrådsende udvikling, som
de rige lande hidtil har fulgt, vil CO2udslippene løbe løbsk. Derfor skal vi
hjælpe de fattige lande med at indføre
den mest energibesparende teknologi
med det samme.
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De internationale klimaforhandlinger

slet ikke op til FN’s Klimakonvention.
Og USA og Australien, som står for mere
end 25 % af den globale CO2-udledning,
har ikke villet indgå i denne forpligtelse.
Samtidig er aftalen kraftigt undermineret af, at industrilandene har sikret sig
en række muligheder for at undgå reelle
nedskæringer i landenes egne udledninger. Det kan blandt andet være køb af
udledningskvoter eller skovplantning.
På trods af disse svagheder må Kyotoprotokollen ses som et vigtigt første
skridt på vejen mod markant større CO2reduktioner.

I 1993 underskrev Danmark sammen
med 154 andre lande FN’s Klimakonvention. Ifølge denne aftale skal vi
holde udledningerne af drivhusgasser
på et niveau, som ikke bidrager til
farlige klimaændringer. I dag må vi
sige, at ingen lande hidtil har levet op
til denne forpligtelse.
Indtil nu har de internationale klimaforhandlinger ført til den såkaldte
Kyoto-protokol, som forpligter 38 industrilande til inden 2012 at nedbringe
deres udledninger af drivhusgasser med
5,2 % i forhold til udledningerne i 1990.
Dette mål er meget beskedent og lever

Eksempler på forskellige landes udledninger
af CO2 (i ton CO2 per år)

Målet skal være at holde den samlede
koncentration af CO2 og andre driv-

20

19,92

18
16
Ton CO2 per person

Figuren viser, hvor stor
forskel, der er på de fattigste og de rigeste landes
udledninger per person.
Danmark ligger i den dårlige halvdel af de rige lande, hvad angår udledninger
per person.

De fremtidige klimaaftaler

husgasser i atmosfæren under 450
ppmv og at opnå en langsigtet stabilisering på mindre end 400 ppmv. Dette
kan forhåbentlig holde den globale
opvarmning under 2 grader celsius.
Med en større opvarmning risikerer
vi meget alvorlige konsekvenser for
både mennesker og natur, hvilket er
uacceptabelt og umoralsk over for de
kommende generationer.
De største og hurtigste reduktioner
af brugen af fossilt brændsel bør ske i
de rige lande, som bruger mest fossilt
brændsel. Og de mekanismer, som i dag
gør det muligt for de rige lande at ﬂytte
deres reduktioner til fattige lande, hvor
det er billigere, må afskaffes. De rige
lande må feje for egen dør først.
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Falske løsninger
Atomkraft, lagring af CO2 fra kulkraftværker i undergrunden samt
anvendelse af biobrændstof i stor skala
i transportsektoren må alle afvises
som gangbare løsninger. De efterlader
i lige så høj grad som klimaproblemet
en række problemer og risici til kommende generationer. Desuden vil de
dræne vores økonomi for de midler,
som hellere skal bruges til energieffektivisering og vedvarende energi.
• Atomkraft er af mange grunde ikke
et bæredygtigt alternativ. Atomkraft
er en uﬂeksibel energikilde, som indebærer et stort antal miljørisici og
ikke mindst producerer højradioaktivt
affald, som skal holdes adskilt fra alt
levende i ﬂere hundrede tusinde år.
• CO2-fjernelse og -lagring i undergrunden (Carbon Capture and Storage,

1,92
0,10

USA

Danmark

Polen

Globalt gennemsnit

CCS) er en kostbar teknologi, der ikke
løser problemet ved kilden, men lader
indvinding, transport og forarbejdning
af kul, olie og gas fortsætte. Alle andre
forureningstyper end CO2, der påstår
ved afbrændingen, går fri. Det er desuden højst usikkert, om den nedpumpede CO2 bliver, hvor den skal, eller
om den siver op.
• Biodiesel og biosprit produceret af
planter anses af mange som en miljøvenlig erstatning for benzin og diesel
til biler. Men det er en farlig kurs at
slå ind på, blandt andet fordi det vil
kræve enorme landarealer at forsøge
at mætte de tørstige biler ad denne
vej. Brændstoføkonomien bør i stedet
forbedres, så bilerne kører længere på
literen, og transporten bør omlægges
til mere bæredygtige transportformer.
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Kina

Brasilien

Tanzania

Atomkraft er en uﬂeksibel energikilde,
som indebærer et stort antal miljørisici
og ikke mindst producerer højradioaktivt
affald.

Teknik og adfærd – vi kan
handle nu
Vi har faktisk meget store muligheder
for at nedsætte vores energiforbrug
– og dermed også vores CO2-udslip.
Dels ﬁndes der store teknologiske muligheder for at spare på energien, dels
kan vi med ændringer i vores adfærd
spare endnu mere. Det er vigtigt, at

vi bruger de teknologiske muligheder
– at vi køber lavenergipærer, energirigtige køleskabe osv. Men hvis vi ikke
samtidig ændrer vores adfærd bort fra
at forbruge mere og mere af alting, så
vil de teknologiske gevinster hurtigt
blive ædt op af væksten i forbruget.
Hvis vi bruger begge muligheder, kan
vi til gengæld komme langt med at
nedsætte vores CO2-udslip.
Det er dog ikke nok, at vi selv viser

Noget af det, politikerne kan gøre
• Beskatte energiforbrug og ressourcer
frem for arbejde.
• Sørge for energieffektiviseringer i offentlige bygninger og institutioner.
• Skærpe reglerne for elforbrugende
apparater.
• Give tilskud til energibesparelser.
• Installere solvarme og solceller på offentlige bygninger.
• Prioritere forskning og udvikling af
vedvarende energisystemer.
• Støtte forskning og udvikling af lavenergiprodukter.
• Bruge penge på offentlige transportmidler i stedet for på motorveje.
• Give elværkerne påbud om at bygge
ﬂere vindmølleparker.

Noget af det, du selv kan gøre
• Tænke på energiforbruget, når du
køber nyt, for eksempel ved at købe
lavenergipærer, købe de mindst elforbrugende hårde hvidevarer osv.
• Købe elektroniske apparater, som kan
slukkes helt, så de ikke bruger strøm,
når de ikke er i brug.
• Bruge termostater, der kan sænke temperaturen om natten.
• Slukke for computer, tv osv., så du
undgår det dyre standbyforbrug.
• Hænge tøjet til tørre i stedet for at
bruge tørretumbler.
• Købe danske, allerhelst lokalt producerede, fødevarer.
• Spise mindre kød.
• Bruge cyklen og de offentlige transportmidler i stedet for bilen.
• Aﬂevere så meget som muligt til genbrug.
• Lade være med at købe unødvendige
elforbrugende apparater.
• Generelt forbruge mindre.
• Købe vindmølleandele og grøn el produceret med vedvarende energi.
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vores gode vilje. Politikerne må vise
vejen ved at stille krav til at nedbringe
energiforbruget i alle dele af det offentlige system. Og de må sideløbende skabe
de nødvendige vilkår for at omstille
vores energiforsyning til vedvarende
energi. Samtidig må der laves afgifter
og tilskudsordninger, som tilskynder
til nedbringelsen af energiforbruget hos
både erhvervslivet og den enkelte borger.

Fremtidens energiforsyning
Skal vi nå inden for det miljømæssige
råderum for CO2, må vores energiforsyning omlægges til vedvarende energikilder som vind, sol og biomasse.
Men de vedvarende energikilder
kan ikke forsyne os med uendelige
mængder af energi. Det kræver nemlig
også energi og råstoffer at fremstille

rende energikilder. Kodeordet for fremtidens energiforsyning er derfor en mere
effektiv energiteknologi kombineret med
adfærdsændringer og en gradvis omstilling til en energiforsyning udelukkende
baseret på vedvarende energikilder.

vindmøller og solfangere. Og der er
grænser for, hvor meget træ og anden
biomasse, der kan bruges til opvarmning og elproduktion, når vi ønsker
en varieret natur og landbrugsjord til
fødevarer.
Derfor må det samlede energiforbrug
i Danmark som i andre ilande gradvist
skæres ned til et niveau, hvor de fossile
brændsler helt kan erstattes af vedva-

Et nyt energisystem
Figuren viser, hvordan vi skal nå det
miljømæssige råderum i år 2030 og
helt udfase de fossile brændsler i Danmarks energiforsyning inden år 2050.
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Fremtidens energiforsyning skal være
meget mere ﬂeksibel end den nuværende, fordi de vedvarende energikilder ikke altid leverer energien, lige når
vi har brug for den. Men det meste af
den teknologi, vi behøver til at omstille energiforsyningen, er allerede
velkendt. Hertil kommer de store udviklingsmuligheder, der vil være ved
en målrettet indsats i de kommende
årtier.

Varmt
vand
El

Kedel Turbine

Biomasse

Produktion
Fyr

Varmt
vand

Varmeforsyning
Solfangeranlæg

Boliger
Sæsonvarmelager

15

RÅSTOFFER
Forbruget af ikke-fornyelige råstoffer, som for eksempel metaller, er
forbundet med en række problemer.
Råstofferne indvindes ved minedrift,
enten fra underjordiske miner eller
fra åbne miner.
Når man udvinder et råstof, bliver
der samtidig ﬂyttet rundt på store
mængder af andre materialer, for
eksempel jord og alt det, der bliver
tilbage af råmalmen, når metallet

er indvundet. De stoffer, der ﬂyttes
rundt på, kaldes for den økologiske rygsæk ved råstofudvindingen.
Grundvand og overﬂadevand forurenes i processen med at udvinde metallet, og ofte ødelægges dyrkbar jord
eller naturområder. Samtidig bruges
der meget energi til indvindingen af
råstoffer. Energiforbruget såvel som
den økologiske rygsæk vokser, i takt

med at råstofforekomsterne bliver
mindre.
Industrien forsøger i mange tilfælde at effektivisere ved at mindske
råstofforbruget til det enkelte produkt, for eksempel en mobiltelefon.
Men samtidig bruger vi ﬂere og ﬂere
produkter af alle mulige slags, som
hurtigere og hurtigere bliver forældede.

Livscyklus for råstoffer
Problemerne ved minedrift er sjældent synlige
for os her i Danmark. Derfor er vi tilbøjelige til
at overse, at der kan være problemer forbundet
med vores forbrug af metaller. Problemerne i den
anden ende, når produkterne er blevet til affald,
kender vi derimod kun alt for godt, også i vores
del af verden.
I dag er der meget af det, der går til forbrænding,
som godt kunne genbruges eller genanvendes, hvis
vi ville have besværet med at sortere og nyttiggøre
det.
Ved genanvendelse formindskes problemerne
med den økologiske rygsæk. Og energiforbruget til
fremstilling af metaller er 5–10 gange mindre, når
de fremstilles af genanvendte råstoffer, i forhold til
hvad det koster i energi at udvinde jomfruelige råstoffer ved minedrift.
En forudsætning, for at råstofferne kan genanvendes, er, at de produkter, vi bruger (for eksempel
biler, computere eller køkkenmaskiner), kan skilles
ad i de forskellige materialer, som de er fremstillet
af, når de på et tidspunkt ender som affald.
Når vi genanvender råstofferne, kan vi lettere
komme ned på et råstofforbrug, som ligger inden for
det miljømæssige råderum. Samtidig bliver det lettere at holde sig inden for det miljømæssige råderum
for energi.

Den ofﬁcielle deﬁnition

Genanvendelse

Energi

Råstofudvinding

Den økologiske rygsæk for et produkt er vægten af alle de materialer, der blev ﬂyttet rundt
på under fremstillingsprocessen, men som
ikke blev en del af produktet.

Ren
malm

Produktion/
forbrug

Affald

Økologiske rygsæk/forurenet vand og luft

Den økologiske rygsæk
- til fremstillingen af en vielsesring kan være op til 3 ton
- til fremstillingen af en bil er mere end 20 gange bilens vægt
- og så er forurenet vand og luft ikke engang regnet med.
Den samlede økologiske rygsæk for en gennemsnitsdansker er
cirka 70 ton per år = 190 kilo om dagen = 8 kilo i timen.
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1. led: Minedrift
Metaller, som for eksempel jern, aluminium eller krom, ﬁndes ikke som
rent metal i naturen. Metallet ﬁndes
inde i forskellige bjergarter – ofte kun
i små mængder. Hvis der er et særlig
højt indhold af metal i en bjergart, kan
det måske betale sig at udvinde metallet, og bjergarten kaldes så malm. For
at få fat i malmen må man lave miner.
Ligger malmen nær overﬂaden, kan
man lave en åben mine. Hvis den lig-

1. led

2. led: Udvinding
Malmen er for det meste klippestykker med et lille indhold af metal. For
eksempel indeholder kobbermalm kun
cirka 0,7 % kobber. At udvinde kobberet er altid en meget energikrævende
proces, fordi metallet er kemisk bundet
til klippen. Den energi, man bruger til
at skille metal ud fra malmen, er som
regel elektricitet. Elektriciteten, der

Minedrift

Udvinding

Rensning og
støbning

malmen graves
op af jorden

det rene metal
’trækkes’ ud af
malmen

råmetal

3. led

malm

2. led

urenheder
fjernes og
metallet støbes
i blokke

Genbrugsmetal
En del metaller indsamles og genbruges. Det gælder især for jern,
kobber og aluminium. Deres rygsække er langt mindre, men alligevel ikke nul, fordi metallerne skal
indsamles, renses og smeltes.
• I stål vil der typisk være 35 % genbrugsstål og 65 % nyt stål fremstillet fra malm.
• Cirka 60 % af alt rustfrit stål er
genbrugsstål.
• I aluminium vil der typisk være
20 % genbrugsaluminium og 80 %
nyt aluminium.
• Cirka 20 % af den kobber, der anvendes, er genbrug.
• Cirka 30 % af den zink, der anvendes, er genbrug.
• Når det gælder metaller som bly,
guld og platin, er genbrugstallene
meget høje.
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kommer fra et kraftværk, har sin egen
rygsæk, fordi kraftværket for eksempel bruger kul, olie eller gas.

3. led: Rensning og støbning
Alle metaller går igennem ﬂere rensningsprocesser, før de kan støbes i
blokke og sælges til videre brug i de
produkter, der fremstilles på fabrikker. Til rensningen bruges der en hel
del elektricitet og vand.

4. led: Formning
Metalblokkene går som råvarer til de
fabrikker, der enten valser dem ud til
rør, plader og proﬁler eller støber dem
i alverdens former.

4. led

Formning
metallet støbes,
valses eller
smedes alt efter
behov

produkt

Fremstillingsprocessen kan sammenfattes i tre til ﬁre led. For hvert led
vokser metallets økologiske rygsæk:

ger dybt nede i jorden, må man grave
mineskakter og gange, bryde malmen
og hente den op til overﬂaden. Ofte
ligger malmen i lag eller lommer, og
derfor er der en masse klippe, som ikke
indeholder metal, der skal fjernes, for
at man kan komme frem til selve malmen.

metalblokke

Hvordan fremstilles
metaller?

En hverdag med metaller
I dagligdagen omgiver vi os med et
utal af produkter, der er fremstillet af
ikke-fornyelige råstoffer. Somme tider
er det let at se, hvad de er fremstillet
af. Vi kan for eksempel umiddelbart
se, hvis en havestol er lavet af jern,
en dåse af aluminium, en ﬁngerring
af guld, en halskæde af sølv eller en
antik kedel af kobber. I andre tilfælde
er det vanskeligere at gennemskue,
hvilke materialer der er brugt til at
fremstille et produkt. Plast er for eksempel fremstillet af olie, og i elektroniske apparater ﬁndes der forskellige
metaller. Nogle af dem i ganske små
mængder og måske i blandinger. Nogle af disse metaller kender almindelige
mennesker knap nok navnet på. Disse
ukendte metaller ﬁndes som regel i
ganske sparsomme mængder og kun
enkelte steder på kloden.

Hvem gavner det?
Vi tager det for givet, at vi kan have
en masse af disse goder, der gør hverdagen lettere eller sjovere. Og vi har
vænnet os til, at vi kan anskaffe dem
til en billig pris. Men produktionen af
dem sker med store omkostninger til
følge.
Paradoksalt nok er de lande, der er
rige på naturressourcer som for eksempel metaller eller olie, økonomisk
set ofte fattigere end de lande, der ikke
har så mange naturressourcer. Udviklingslandene presses til at sælge deres
naturrigdomme og til at bære de sociale
og miljømæssige problemer, som råstofindvindingen påfører deres samfund.
Disse lande leverer billig arbejdskraft og
billige råstoffer, men opnår sjældent de
fordele, der er forbundet med at forarbejde råstofferne til industriprodukter.
Tværtimod ødelægger mineindustrien
levemulighederne for de lokale beboere.
I mange tilfælde er de lokale beboere
landets oprindelige befolkning – altså
de mennesker, som boede der, før deres
land blev koloniseret af europæerne.

Hvem gavner det så?
Verdensbanken er en international organisation, hvis formål er at bekæmpe
fattigdom og bidrage til en bæredygtig
udvikling ved at give ﬁnansiel støtte
til trængende stater. Dette gør banken
via indbetalinger fra medlemsstaterne.
Det vil sige, at vi som danskere via
skatten er med til at betale til Verdensbanken.
På trods af formålet ﬁndes der utallige
eksempler på, at Verdensbanken tvinger
regeringer til at give transnationale sel-

skaber tilladelse til at indvinde råstoffer
i deres lande. Verdensbanken bruger
endda sine midler til at give lån til de
transnationale virksomheder, når de vil
etablere sig i et andet land. De transnationale selskaber betaler kun en lille afgift til det land, hvor de på denne måde

får retten til at indvinde råstoffer. Og
den afgift, de betaler, vil i mange tilfælde
havne i korrupte regeringers lommer.
Det er derfor, de lokale befolkningsgrupper ikke engang er sikret et økonomisk
udbytte, selv om det er dem, der skal
bære de miljømæssige omkostninger.

Myten om arbejdspladser
Økonomisk støtte til de transnationale mineselskaber begrundes med, at
minedriften er jobskabende. Men de transnationale selskaber bruger i vid
udstrækning mekaniserede og kemiske processer, der kan erstatte mange
hænders arbejde.

Eksempler – transnationale mineselskaber:
BHP Billiton (Australien)
Gabriel Resources (Canada)
Newmont (USA)
Oxiana Ltd (Australien)
Placer Dome (Canada)
Rio Tinto (Australien)
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Ok Tedi-kobberminen i Papua Ny Guinea
Ok Tedi-minen er højt beliggende
i et regnskovsdækket bjergområde
i Papua Ny Guinea. Minen er et
eksempel på, hvordan oprindelige
befolkninger franarres rettighederne
til deres land gennem aftaler mellem et lands regering (under pres fra
Verdensbanken) og et transnationalt
mineselskab. Eksemplet er langt fra
enestående, overalt på Jorden kan
der ﬁndes lignende eksempler. Men
Ok Tedi-eksemplet adskiller sig, ved
at hele processen er blevet dokumenteret. Offentligheden har fået indsigt
i dokumenter, der viser, at de oprindelige befolkninger har mistet deres
demokratiske rettigheder til at have
medindﬂydelse på, hvordan deres
land må bruges.

Affald uden ejer
I 1984 ﬁk det transnationale selskab
BHP Billiton tilladelse til at åbne en
kobbermine og til dagligt at udlede
80.000 ton affald direkte i Ok Tedi

År 1980, før minen

ﬂoden i Papua Ny Guinea. Disse
udledninger har lige siden haft katastrofale følger for skoven langs
ﬂoden, for ﬁskene i ﬂoden og for
befolkningen, som plejede at leve
af jagt og ﬁskeri i området. Udledningerne består af ﬁnkornet klippemateriale, som indeholder spor
af kobbersulﬁd og rester af cyanid.
De enorme mængder affald, som er
ledt ud i den nedre del af Ok Tedi,
har fået vandstanden til at stige, så
ﬂodsletten er blevet dækket af det
giftige sediment, som igen har ødelagt vegetationen på et område på
foreløbig 1.300 kvadratkilometer. Fiskebestanden er reduceret med 80 %.
Den traditionelle færdsel i kano på
ﬂoderne er blevet farligere på grund
af hurtige strømninger, der opstår,
når ﬂodlejes ændres. Tykt mudder
ødelægger befolkningens muligheder for at hente vand, bade, ﬁske og
dyrke jorden. Forureningen og de
miljømæssige ødelæggelser forventes
at vare mange årtier endnu.

tionale selskaber miner, når det ikke
længere kan betale sig at holde dem i
gang. Som oftest efterlader de jorden
ødelagt – i en tilstand, hvor det ikke
er muligt at genoptage dyrkningen
og det liv, der blev levet, før minen
blev åbnet. Og som oftest lukker de
minen uden at sikre, at minearbejderne tilbydes et andet arbejde eller
en uddannelse, der kunne give dem
et nyt arbejde.
Hvad der kommer til at ske i Ok
Tedi er i dag usikkert. I 2002 etablerede BHP Billiton en udviklingsfond
til gavn for befolkningen i Papua
Ny Guinea og forærede sine aktier
i minen til fonden. Det var da allerede planlagt, at minen skulle lukke
i 2010. Der var således under 1/3 af
minens levetid tilbage. Fremtiden
vil vise, om midlerne fra fonden vil
kunne genoprette miljøet og hjælpe
de 50.000 mennesker, der bor i cirka
120 landsbyer langs ﬂoderne neden
for Ok Tedi-minen, til en værdig
tilværelse.

Godgørenhed eller spekulation?
Overalt på Jorden lukker de transna-

År 2000

År 2010, efter minen

Illustration fra Mineral Policy Institute (www.mpi.org.au)
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Hvor stort er råderummet for
ikke-fornyelige råstoffer
Den tyske miljøforskningsinstitution
Wuppertal-Instituttet er anerkendt
for sine indgående analyser af proble-

merne i forbindelse med den økologiske rygsæk. Som følge af miljøproblemerne ved indvinding og transport af
råstoffer anbefaler de, at det globale
forbrug af jomfruelige, ikke-fornyelige
råstoffer halveres. Men da vi bruger en
uforholdsmæssig stor del af råstofferne

i den rige del af verden, skal vi for at
opfylde det globale lighedsprincip
skære vores forbrug meget længere
ned for at komme inden for det miljømæssige råderum.

Eksempler på størrelsen af det nuværende forbrug og miljømæssigt råderum for jern og
aluminium, samt delmål for år 2015, hvor 25 % af besparelsen bør være opnået.
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Det kan lade sig gøre
Industrien kan allerede i dag fremstille mange produkter med kun 1/4
af det nuværende ressourceforbrug,
uden at det går ud over produkternes funktion. Det kan gøres ved at
tænke alle processerne i produktionen igennem og effektivisere med
hensyn til energiforbrug. Transport
af komponenter til en produktion
kan minimeres ved hjælp af god
planlægning. Materialeforbruget
kan begrænses betydeligt ved hjælp
af produktudvikling. Tænk for
eksempel på den udvikling, der
er sket inden for computerteknologien eller mobiltelefoner. Disse

produkter er i løbet af en kort årrække blevet meget mindre, samtidig med at de kan meget mere. Når
industrien ikke i alle tilfælde tager
denne udfordring op, skyldes det, at
både udviklingen og produktionen
af de minimalistiske produkter er
vanskelig og kræver meget dygtige
produktudviklere og håndværkere
i produktionen. Produkterne bliver
dyrere end de mere ressourceforbrugende produkter, fordi råstofferne er billige og arbejdskraften dyr.
Ved en grøn skattereform, der ﬂytter beskatningen fra arbejdskraften
til råstofferne, kan man gøre det til et
selvfølgeligt mål for virksomhederne
at tage hensyn til miljøet.
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Forbrugerdilemmaer
Somme tider får vi at vide, at vi
bør udskifte et gammelt produkt,
for eksempel en bil, et køleskab
eller en computer, fordi det gamle
er alt for energiforbrugende. Men
hvis man regner den energi med,
som skal bruges til at fremstille
den nye bil, det nye køleskab eller den nye computer, så vil det
ofte være en miljømæssig fordel
at bruge det gamle produkt, indtil
det ikke kan repareres og fungere
længere.
Somme tider har vi lyst til at
anskaffe os noget nyt, for eksempel
en mobiltelefon, bare fordi den ser
bedre ud end den gamle – eller fordi
den har nogle nye, smarte funktioner, som vi måske synes, vi absolut
ikke kan undvære.
Men miljømæssigt er det et stort
problem, fordi det er med til at drive
forbruget af råstoffer op på et niveau, som ikke er bæredygtigt.
Man kan sige, at vores stadige
trang til at eje det sidste nye spiser
den gevinst op, som der ellers ville
være, ved at producenterne opﬁnder
nye modeller med et lille ressourceforbrug.

Løsningen er

Løsningen er også

Tv-apparater som eksempel

• bedre muligheder for reparationer
• længere levetid for produkterne
• at produkterne kan skilles ad i de
bestanddele, de er lavet af, så de kan
genanvendes
• øget genanvendelse
• at udvikle materialer af fornyelige ressourcer
• at fremstille produkter med så lille et
ressourceforbrug som muligt.

• mere genbrug
• at ﬂere deles om at bruge et produkt
som for eksempel en bil, en vaskemaskine, en computer
• at aﬂevere udtjente ting på en genbrugsstation
• at lade være med at købe noget, man
ikke har brug for
• ved nyanskaffelser at købe ting, der er
solidt lavet, så de kan holde længe.

Ændret teknik:
• mere genbrug
• mere genanvendelse
• mindre vægt
• længere levetid
• tidløst design
• billigere reparationer

Det er den store udfordring for industrien.

Det er den store udfordring for forbrugerne.

Ændret adfærd:
• mindre tv-kiggeri
• ﬂere om at dele et tv-apparat.

Genbrug

Genanvendelse

Et produkt kan genbruges, hvis det uden videre kan bruges
igen i den form, det har.

Ved genanvendelse bruger man materialerne i et produkt
igen, efter at det er skilt ad, og de enkelte bestanddele for
eksempel er smeltet om (metaller/glas) eller knust (cement/
byggematerialer).

Eksempler på produkter, der genbruges:
Flasker, tøj, møbler, mursten, legetøj…..
(ﬁnd selv på ﬂere)
Eksempler på produkter, der kunne genbruges, men som
ikke altid bliver det:
Plasticdunke til rengøringsmidler, syltetøjsglas, elektronikkomponenter, tøj…..
(ﬁnd selv på ﬂere)

Eksempler på produkter, der genanvendes:
Glas og ﬂasker, papir, dåser, mursten…….
(ﬁnd selv på ﬂere)
Eksempler på produkter, der kunne genanvendes, men som
ikke altid bliver det:
Blikdåser, elektronikkomponenter, plast, tekstiler….
(ﬁnd selv på ﬂere)
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FØDEVARER
Det industrialiserede landbrug

Landbruget sørger for råvarer til vores mad. Og vores landbrug bliver
ofte fremhævet som et lysende eksempel på et dansk eksporterhverv.
Men desværre er landbruget også
meget forurenende. Landbruget,
som vi kender det i dag, kaldes det
industrialiserede landbrug, fordi

sprøjtemidler, maskiner og et stort
energiforbrug i stadig stigende grad
erstatter den menneskelige arbejdskraft. Det går ud over grundvandet,
jordbunden og dyre- og plantelivet.
Og overalt på Jorden – også i Danmark – bliver landbrugene større og
større, mens millioner af småbønder
og mindre landbrug må give op, fordi de ikke kan overleve i den hårde

konkurrence, som det overeffektive,
industrialiserede landbrug giver. Det
påstås, at den benhårde konkurrence
er til forbrugernes fordel, fordi vi så
kan få billige fødevarer. Men spørgsmålet er, om vi ikke – måske uden at
vide det – betaler dyrt for de billige
fødevarer.

Transport ad lange veje
Gennem historien er fødevarer næsten altid blevet dyrket, solgt, købt og spist lokalt. Kun en mindre andel af
fødevarerne er traditionelt blevet handlet internationalt.
Nu om stunder produceres ﬂere og ﬂere fødevarer dér,
hvor jord og arbejdskraft er billigst. Herefter sendes de
til de markeder, hvor de kan sælges til den højeste pris.
År for år vokser transportarbejdet i forbindelse med
handel med fødevarer – og her er det blandt andet problematisk, at stadig mere frisk frugt og grønt transporteres med ﬂy. Langtidsholdbarheden, som transport og
oplagring forudsætter, kræver en masse ressourcer til
nedkøling og indpakning af fødevarerne. Emballager
udgør en stor del af byernes affald i dag.

Eksempler på CO2-udslip fra transport
Gram CO2 per kilo per kilometer ved forskellige transportformer: Fragtskib cirka 0,01. Lastbil cirka 0,06. Fly cirka
1,54. CO2-udslippet fra ﬂy er ganget med 2,7, idet udstødningsgasserne fra ﬂy skaber en drivhuseffekt, der er 2,7
gange større, end selve CO2-udledningen giver anledning til.
0,5 liter vand i plastikﬂaske fra Italien
1.940 km (lastbil)
CO2-bidrag i g: 59
1 kg æbler fra Chile
16.200 km (Fragtskib)
+ 770 km (Lastbil fra Rotterdam)
CO2-bidrag i g: 210

1 kg babymajs fra Thailand
8.600 km (Fly)
CO2-bidrag i g: 13.000

1 kg bønner fra Sydafrika
10.700 km (Fly)
CO2-bidrag i g: 16.000

1 kg frosset lam fra New Zealand
23.000 km (Fragtskib*)
+ 400 km (Lastbil* fra Hamborg)
CO2-bidrag i g: 288

1 kg kartoﬂer fra Frankrig
2.060 km (Lastbil)
CO2-bidrag i g: 131

*) med frysekapacitet
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1 ﬂaske vin (1,125 kg)
fra Californien
22.000 km (Fragtskib)
CO2-bidrag i g: 247

Landbrug og omverden
Det industrialiserede landbrug har en række uønskede følgevirkninger:
• For lidt natur
I takt med industrialiseringen af landbruget er der blevet færre fugle og
vilde blomster i naturen. Det skyldes, at der dyrkes meget store arealer
med de samme afgrøder (monokulturer), og at der sprøjtes mod ukrudt og
skadedyr. Ukrudtet er jo netop de vilde blomster – og insekterne er mad for
fuglene.
• Forurenet grundvand
Mange steder siver sprøjtegifte (pesticider) ned gennem jorden og ender til
sidst i grundvandet, der også er vores drikkevand. Også nitrat fra kunstgødning og husdyrgødning ender i grundvandet, hvis der køres mere gødning ud, end der er behov for.
• Døde vande
De næringsstoffer (kvælstof og fosfor) som ikke optages af planterne, vaskes med regnen ud i vandmiljøet og bliver til føde for alger. Hver sensommer kvæler de mange alger livet for ﬁsk og andre organismer i søer, vandløb, fjorde og ved kysterne.
• Ringe dyrevelfærd
Det er ikke kun naturen, som lider under det industrialiserede landbrug.
Også husdyrene presses til et liv, der ligger meget langt fra deres naturlige
liv. Ofte presses de sammen på meget lidt plads, mange dyr er bundet, og
de færreste får lov til at komme ud i fri luft.
• Gensplejset foder
Hvis fødevarer indeholder gensplejsede ingredienser, skal det fremgå af
varedeklarationen. Men de danske husdyr får i stor udstrækning gensplejset foder. Og producenterne behøver ikke at skrive på varedeklarationen til
kødet, osten eller mælken, at dyrene er blevet fodret med gensplejset foder.

Landbrugets klimapåvirkning
Landbruget er den produktionssektor, som er mest sårbar over
for klimaændringer, men samtidig er landbruget, som det praktiseres i dag, selv en stor kilde til
udledning af forskellige klimagasser. På globalt plan er landbruget direkte ansvarlig for 14 %
af emissionen af klimagasser:
• CO2 fra energi til landbrugsmaskiner, klimaanlæg i stalde, tørring af korn, kølelagre, transport
m.m.
• andre klimagasser især i form af
metan (CH4) fra dyrehold og lattergas (N2O) fra gødning
• ændringer i jordens kulstoﬁndhold kan endvidere virke som
enten lager for eller kilde til
CO2. Når humuslaget nedbrydes,
frigives CO2. Når det opbygges,
bindes CO2. I Danmark frigives
der mere, end der bindes.
Ud over det direkte energiforbrug har landbruget et stort
indirekte energiforbrug til fremstilling af kunstgødning og til
transport.

Hvem betaler?
Det industrialiserede landbrug
og fødevarernes transport over
store afstande bliver støttet
indirekte. Landbruget, forarbejdningsvirksomhederne og
transportﬁrmaerne betaler nemlig ikke alle de miljømæssige,
helbredsmæssige og sociale omkostninger, som produktionen og
handelen giver anledning til. Det
er en af grundene til, at fødevarer
rejser længere og længere.
Landbruget betaler eksempelvis
ikke for rensning af grundvandet, når det er blevet forurenet
af pesticider. Brændstof til fragt
med ﬂy eller containerskibe er
ikke pålagt brændstofafgifter og
CO2-afgifter. Og der er ingen, der
gøres ansvarlige for de sociale
omkostninger, som bæres af de
bønder, der presses til at opgive
deres erhverv.
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Forbrug, som kaster lange
skygger
Når der i dag er mennesker, som sulter
eller er fejlernærede, er det ikke, fordi
der ikke er mad nok i verden. Globalt
produceres der tilstrækkelig mad,
til at alle kunne få nok at spise. Men
desværre er fordelingen af mad meget
ulige, og landbrugsjorden ejes mange
steder af landmænd eller endda ﬁrma-

er, der er mere interesserede i at tjene
penge end i at forsyne Jordens befolkning med mad. Lokalbefolkningers
muligheder for at få sund og tilstrækkelig mad undertrykkes mange steder
på Jorden, fordi landbrugsjorden ejes
af landmænd eller ﬁrmaer, som dyrker
eksportafgrøder, der kan sælges på
markederne i den rige del af verden.
Et stadigt voksende forbrug af animalske produkter gør det eksempelvis

proﬁtabelt for ulandenes landmænd
at dyrke foder til dyr frem for mad til
mennesker. På den måde lægger et
land, der som Danmark har en stor
import af foder, beslag på andre landes
landbrugsjord. Og når foderet ender
i husdyrene, kommer det primært de
velstående til gode, fordi kød er dyrt i
forhold til andre fødevarer.

Lange skygger – global ulighed
I nogle områder af verden er der
mangel på mad, mens der i andre
områder er helbredsproblemer, fordi
befolkningen spiser for meget og
forkert sammensat mad. Det ene
sted fører det til sult og nedsat immunforsvar, fordi maden mangler
essentielle næringsstoffer. Det andet
sted opstår der livsstilssygdomme
som sukkersyge, åreforkalkning og
måske kræft som følge af for meget
og for fed mad. I Danmark er det den
ringeste, industrialiserede mad, der

er den billigste. Samtidig udsættes
forbrugerne for en massiv reklame
for disse produkter. Det medfører,
at mennesker, som ikke har økonomisk eller personligt overskud til at
sørge for sund mad, let kommer til at
vælge usunde fødevarer.

Lange skygger – klima
Når mennesker får ﬂere penge mellem hænderne, sker der som regel
det, at animalske produkter som
kød, æg, mælk og smør kommer til
at fylde mere i den daglige ernæring.
Den animalske produktion er i disse
år den hurtigst voksende sektor
inden for landbruget i verden. Det
har både positive og negative sider.
Ud over at være en indtægtskilde er
de animalske produkter en kilde til
protein, den organiske gødning

fra husdyrene er med til at holde
dyrkningsjorden frugtbar, og mange
steder bruges dyrene som trækkraft i
landbruget.
Men den store animalske produktion har også store miljømæssige
omkostninger. En stor del af den
klimapåvirkning, som menneskets
aktiviteter bidrager med, stammer
fra husdyrproduktionen. Det gælder
for eksempel:
• 9 % af CO2-udslippet.

Lange skygger – arealforbrug
Foderproduktion til husdyr er i dag
oppe på at lægge beslag på en tredjedel af Jordens opdyrkede arealer.
Det sker på bekostning af et varieret
landbrug med livsnødvendige afgrøder. Og behovet for at skaffe nye
arealer til græsning eller foderproduktion er samtidig en af de vigtigste årsager til skovrydning, især i
Sydamerika, hvor eksempelvis 70 %
af Amazonas er blevet udryddet til
fordel for husdyrproduktionen.
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• 65 % af udslippet af lattergas, som
har cirka 310 gange så stort potentiale for global opvarmning som
CO2. Det meste lattergas kommer fra
gødning.
• 37 % af udslippet af metan, som har
et cirka 21 gange så stort potentiale
for global opvarmning som CO2. Det
meste metan kommer fra drøvtyggernes fordøjelse.

Jord lånt i Argentina
Danmark importerer gensplejset
soja fra Argentina og producerer
enorme mængder af svinekød, som
herefter eksporteres til de i forvejen
velnærede befolkninger i de rige
lande. Danmark producerer årligt 25
millioner slagtesvin på 26.500 kvadratkilometer landbrugsjord. Den
store danske svineproduktion er kun
mulig takket være importeret foder
– især soja. 80 % af denne soja importeres fra Argentina, hvor praktisk
taget al soja i dag er gensplejset. Den
soja, som Danmark importerer, lægger beslag på 8.500 kvadratkilometer
jord i Argentina. Det svarer til næsten en tredjedel af hele det danske
landbrugsareal.

Næringsstofkredsløb i ubalance
Når de store mængder af soja eksporteres, bliver den argentinske jord udpint for næringsstoffer og organisk
materiale, fordi næsten al plantemassen fjernes, når sojaen høstes. Sojaen
kan dyrkes som monokultur uden at
tilføre jorden gødning – i hvert fald
for en tid. Men efter en årrække vil
det næsten være umuligt at dyrke
noget på jorden. Den udpinte jord er
herefter udsat for at erodere væk.
Når sojaen kommer til Danmark,
opstår der også problemer. Sojaen er
et proteinfoder, som indeholder store
mængder kvælstof. Det meste af det
kvælstof, grisene spiser som foder,
ender i gyllen – og på et svinebrug
spredes der mere gylle ud på markerne, end plantevæksten kan optage
– og derfor ender især kvælstof i
grundvand, vandløb, søer, fjorde og
de kystnære vande.

Soja og sult

papir på deres rettigheder til jorden.
Og den soja, der dyrkes, er næsten
udelukkende gensplejset soja, som
Monsantos Roundup Ready (RR)
soja. De enorme sojamarker sprøjtes
i stor udstrækning fra ﬂyvemaskiner
med sprøjtemidlet Roundup, der er
et meget effektivt ukrudtsmiddel,
som også er udviklet af Monsanto.
Dette medfører, at lokalbefolkningen
ikke kan dyrke deres egne afgrøder
eller have husdyr, og at deres helbred
påvirkes alvorligt.

Soja og fejlernæring
Soja har aldrig tidligere indgået som
en del af den argentinske kost. Og
ifølge de ofﬁcielle næringsanbefalinger i Argentina bør soja overhovedet
ikke gives til børn under fem år.
Men de store sojaproducenter har
haft held til at introducere soja og
sojamælk til kosten, som derved er
blevet meget ensidig. Det har medført, at ﬂere og ﬂere argentinere nu
er fejlernærede. Nogle steder i landet
kan fattige mennesker få et måltid
mad i et såkaldt suppekøkken. Hvis
suppekøkkenet ligger i nærheden
af sojaproducerende ﬁrmaer, består
maden for en stor del af soja. På den
måde undermineres såvel sundhedstilstanden som den ellers varierede
lokale madkultur for de berørte befolkningsgrupper.

Maskiner i stedet for mennesker
RR-sojaen kan dyrkes ved hjælp af
store maskiner og sprøjtegifte – uden
brug af ret megen menneskelig arbejdskraft. Som følge heraf mister
landarbejdere og småbønder deres
arbejde, og mange tvinges på den
måde til at ﬂytte til de store byer eller leve af socialhjælp.

Selv om Argentina er et stort og
frugtbart landbrugsland, kan det i
dag ikke længere brødføde sin egen
befolkning. Tidligere tiders varierede
landbrug er ved at forsvinde. De,
som ejer jorden, tjener ﬂere penge
på at sælge jorden eller leje den ud
til sojadyrkning end på at producere
mælk, kød og grøntsager til befolkningen. Det går især ud over befolkningerne i landområderne.
Transnationale ﬁrmaer (som for
eksempel Monsanto) har købt sig til
retten til at dyrke soja på Argentinas
landbrugsjord. De småbønder, der i
generationer har dyrket jorden, bliver tvunget væk, fordi de ikke har
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Bæredygtig fødevareproduktion
En bæredygtig fødevareproduktion
består af to vigtige komponenter. Den
ene komponent har med selve produktionsformen at gøre. En bæredygtig
produktionsform må undgå alle de
negative konsekvenser, som det industrialiserede landbrug har indbygget,

som for eksempel et stort energiforbrug, udpining af jorden, overgødskning, spredning af sprøjtegifte, ringe
husdyrvelfærd og lille biodiversitet.
Den anden komponent handler om
at producere sund og tilstrækkelig
mad til hele Jordens befolkning uden
at ødelægge naturgrundlaget. En
bæredygtig fødevareproduktion må
tage højde for, at de arealer, der kan
bruges til landbrug, er en begrænset

Bæredygtigt landbrug
Økologiske og biodynamiske produktionsformer
bevarer jordens frugtbarhed.

=

+

ressource. Vi kan ikke udbrede landbrugsproduktionen til at fylde hver en
plet på Jorden – det vil gå ud over skovene og den vilde natur. Hvis vi vælger
en kostsammensætning med et stort
indhold af animalske produkter, går
det ud over enten naturen eller andre
menneskers muligheder for at få dækket deres behov for mad.

Bæredygtig kostplan
En sund kost med lidt eller intet kød vil kunne
produceres med et minimalt arealforbrug, et
minimalt energiforbrug og et minimalt udslip af
klimagasser.

Miljømæssigt råderum for fødevarer
En kostsammensætning, der giver sund og tilstrækkelig mad, produceret på et så lille areal som muligt og ved hjælp af metoder, som
minimerer udslip af klimagasser og bevarer jordens frugtbarhed og
naturgrundlaget.

Økologi

Kvalitet og sundhed

Lokal produktion

Økologi handler om at passe på
grundvandet og naturen; om at
efterlade dyrkningsjorden i ordentlig stand til de kommende
generationer; om ikke at bruge
gensplejsede afgrøder; om at
behandle husdyrene ordentligt.
Med den økologiske praksis
slipper vi for at få giftstoffer i
vores grundvand og fødevarer.
Samtidig sikrer vi os, at der gives
gunstigere betingelser for den
vilde natur – blomster, insekter,
fugle, og at humusindholdet i
jorden bygges op i stedet for at
nedbrydes.

Økologien tilstræber at anvende
forarbejdningsprocesser, som er
så skånsomme som muligt over
for råvaren. Det er ikke tilladt
at sminke økologiske produkter
med kunstige smags- og farvestoffer eller at berige maden med
vitaminer.
Anvendelsen af tilsætningsstoffer (E-numre) er reguleret gennem lovgivningen af reglerne for
forarbejdning. Til konventionelle
produkter må der anvendes 374
forskellige stoffer, til økologiske
38 og til biodynamiske 14.

En lokal og bæredygtig fødevareproduktion kan give liv i landdistrikterne med ﬂere arbejdspladser, mere levende samfund og et
bedre miljø.
De lange og stadigt stigende
afstande, som fødevarerne rejser,
bidrager til luftforurening og
klimaforandringer. Også derfor
er det bydende nødvendigt, at vi
stræber efter at udvikle lokal og
bæredygtig produktion af fødevarer inklusive foderet til vores
husdyr.
I stedet for at sende fødevarer
ud på rejser på kryds og tværs
af jordkloden, må vi ﬁnde ud af,
i hvilken grad vi kan producere
fødevarerne lokalt, nationalt og
regionalt. Måske kan vi genopdage glæden ved at spise de sæsonbestemte afgrøder?
”Amerikanere importerer danske
smørkager, alt imens danskere
importerer amerikanske smørkager. Det vil helt sikkert være
mere fornuftigt, hvis de udvekslede opskrifter.”
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Udbytte på 10 meter x 10 meter (økologiske udbyttetal)

Bæredygtig handel

Det er ikke lige meget, hvad vi spiser. Så meget giver en mark på 100 kvadratmeter, afhængigt af hvad arealet bliver brugt til

Selv om vi ﬁnder ud af at dække
vores basale behov med lokalt
producerede fødevarer, vil der
stadig være behov for at handle
med fødevarer internationalt. I
Danmark vil vi for eksempel nok
have svært ved helt at undvære
bananer, kakao, kaffe, te, appelsiner eller citroner – alle de mere
eller mindre eksotiske afgrøder,
vi ikke selv kan dyrke.
Derfor er det vigtigt, at vi ﬁnder
ud af at handle med hinanden
på en retfærdig måde, som ikke
undergraver andre menneskers
muligheder for at blive mætte – eller for at tjene en fair løn på deres
arbejde. Importerede produkter
bør derfor være økologiske og fair
trade.

20 kg kylling

eller

10 kg svinekød

40 kg frugt

eller

eller

50 kg korn

250 kg grøntsager

Et bud på en sund og miljøvenlig kost
Denne kostplan indeholder lidt kød og meget frugt og grønt. Hvis man vælger at bruge mange af de billige grøntsager, der giver et stort udbytte (som gulerødder, løg, hvidkål og lignende), opnår man samtidig at få mange af de sunde
ﬁbre i kosten.

170 (+65)
225

Frugt (+ juice)
147

Grøntsager

375

Mælkeprodukter

290
185

Brød og kornprodukter
Kartofler

Tørrede bønner,
ærter, linser

275

50

Kød og indmad

126 4)

50
28

Ost
Fisk

275

112

1)

320

2)

Æg
0

50
17
32
17
28
50

100

150

200

250

300

350

400

Nuværende forbrug af fødevarer 3) (gram per person pr. dag)
Miljømæssige råderum (gram per person per dag)
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1) Kartoﬂer kan erstattes af tilsvarende
mængde kogt ris eller pasta et par gange
om ugen.
2) Anbefalingen for ﬁsk er en sundhedsanbefaling. Der ﬁndes endnu ikke nogle
konkrete bud på, hvad der er et bæredygtigt niveau for forbrug af ﬁsk i den daglige
kost.
3)Tallene for det nuværende forbrug er
gennemsnitstal fra befolkningsundersøgelsen over danskernes kostvaner 20002001; det vil sige, at de dækker over den
mænge af de forskellige fødevarer, folk (i
aldersgruppen 15-75 år) selv vurderer, at
de indtager.
4) Salgstal fra Danmarks Statistik viser,
at danskerne i gennemsnit har købt 300
gram kød per dag i 2004. Der er stor forskel på det, befolkningen selv vurderer,
de spiser, og det, der bliver indkøbt. Noget af forskellen skyldes spild.

CO2-udledning til transport, bolig og fødevarer ved forskellige valg
Alle ﬁre familier består af to voksne og to børn
Pedersen

Poulsen

Pallesen

Pil

Livsstil

Amerikansk

Almindelig

Miljøbevidst

Meget miljøbevidst

Bolig

144 m2 hus

144 m2 hus

125 m2 hus

147 m2 lavenergihus

Varme

Oliefyr

Fjernvarme
samproduceret med
el på kulkraftværk

Fjernvarme
samproduceret med
el på kulkraftværk

Solvarme + fjernvarme

Kulbaseret

Samproduceret
med varme på
kulkraftværk

Samproduceret
med varme på
kulkraftværk

Vind-el

Transport

2 biler
- 25.000 km
- 15.000 km

1 bil
- 15.000 km
4 cykler

Tog
4 cykler

4 cykler

Fødevarer

Almindelige

Almindelige

Økologiske

Økologiske

Kød

Over middel

Middel

Middel

Under middel

Bolig

375

375

400

925

Varme

6.025

8.675

7.950

2.625

El

5.000

1.900

1.800

0

Transport

18.950

7.100

475

0

Fødevarer

650

550

525

375

31.000

18.600

11.150

3.925

El

CO2-udledning
(kilo)

I alt

Forskellige livsstiles og infrastrukturers indﬂydelse på en families nuværende CO2-udledning. Tal er
afrundet til nærmeste 25 kg. For en ﬁre personers familie er det miljømæssige CO2-råderum for år
2030, på 4 x 1400 kg = 5.600 kg CO2 per år. Bolig omfatter opførelse og vedligeholdelse.
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Råderum og livskvalitet
Når vi taler om det miljømæssige
råderum, begrænser vi os til at tale
om forbrug af ressourcer, men diskussionen går videre end det. Materielle ting og selve dét at forbruge
spiller en stor rolle i det moderne
menneskes liv. Derfor kan man
ikke komme uden om at diskutere,
hvilken betydning en accept af det

miljømæssige råderum vil få for det
enkelte menneskes levemåde og livskvalitet.
• Giver et øget materielt forbrug os
større livskvalitet?
• Hvorfor er vi hele tiden nødt til at
købe nyt?
• Hvilke faktorer spiller størst rolle
for vores livskvalitet – materielle

eller ikke-materielle?
• Kan teknologien løse alle miljøproblemer?
• Er der grund til at begrænse den
individuelle frihed, hvis den udøves på bekostning af andre mennesker eller kommende generationer?

Hvad er det, der bestemmer vores livskvalitet? Prøv at udfylde skemaet herunder med plusser og minusser.

Nuværende livsstil

Bæredygtig livsstil

Plusser:

Plusser:

Minusser:

Minusser:
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Beregn dit personlige CO2-bidrag fra transport og bolig (tag eventuelt en kopi af skemaet)
Forbrugstype

Enhed

per år

Kilo CO2
per enhed

Total kilo CO2

Transport
Fly 1):

Fly per start

person-starter

30

=

Fly per km i luften

person-km

0,13

=

Bybus

person-km

0,11

=

Rutebil

person-km

0,08

=

Konventionel

person-km

0,12

=

Hurtigfærge

person-km

0,35

=

S-tog halv belægning

person-km

0,015

=

S-tog fuld belægning

person-km

0,008 =

Regionalt dieseltog halv belægning

person-km

0,034 =

Regionalt dieseltog fuld belægning

person-km

0,017

Regionalt el-tog halv belægning

person-km

0,025 =

Regionalt el-tog fuld belægning

person-km

0,013

InterCity dieseltog halv belægning

person-km

0,028 =

InterCity dieseltog fuld belægning

person-km

0,014

=

Første 5 kilometer (3 km/literen)

km

0,77

=

Bil der kører 8 km/literen

km

0,30

=

Bil der kører 14 km/literen

km

0,17

=

Elforbrug 3)

kilowatt-timer

0,52

=

Fjernvarme 3)

kilowatt-timer

0,12

=

Fyringsolie 3)

liter

2,66

=

Naturgas 3)

kubikmeter

2,26

=

Bus 1):
Færge 1):
Tog:

Bil 2)

=
=

Bolig

I alt
Miljømæssigt råderum per person per år for alle aktiviteter i samfundet: 1.400 kilo CO2 i år 2030; delmålet
for år 2015 er 5.400 kilo.
Ligger du over dit råderum? Hvordan kan du bringe dit forbrug ned?
Noter:
1) Ved beregning af tallet for personkilometer er der taget højde for det gennemsnitlige antal personer i ﬂy, bus og
færge. Bemærk, at ved luftfart er drivhuseffekten 2,7 gange større end selve CO2-udslippet.
2) De kørte kilometer divideres med antallet af personer i bilen.
3) Det totale forbrug divideres med antal personer i husstanden.
Skemaets tal er vejledende, idet de kan variere noget, alt efter valg af rute, biltype, samt hvordan el og varme
fremstilles og fordeles lokalt. Med hensyn til fjernvarme, kontakt dit lokale fjernvarmeværk.
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Links:
NOAH’s websteder:
NOAH’s Klimasider: www.global-klima.org
NOAH’s elektroniske leksikon om traﬁk: www.traﬁkbogen.dk
NOAH’s websted om Transport og Miljø i EU: www.eu-transport.org
NOAH’s websted om Flyrejser og miljø: www.noah.dk/ﬂyrejser
NOAH’s websted om genteknologi: http://www.globalegener.dk
Webadresser for organisationer, hvor NOAH er medlem:
Friends of the Earth International: www.foei.org
Friends of the Earth Europe: www.foeeurope.org
Friluftsrådet: www.friluftsraadet.dk
INFORSE – International Network for Sustainable Energy: www.inforse.org
Rådet for Bæredygtig Traﬁk: www.baeredygtigtraﬁk.dk
S2B – Seattle to Brussels Network: www.s2bnetwork.org
T&E – European Federation for Transport and Environment: www.transportenvironment.org
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KENDER

DU

NOAH?

• NOAH arbejder for at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen
og dens årsager – og anvise alternativer.
• NOAH arbejder med miljøpolitik, men er uafhængig af partipolitiske interesser.
• NOAH arbejder internationalt. NOAH er det danske medlem af det verdensomspændende
miljønetværk, Friends of the Earth International (FoEI), med medlemsorganisationer i mere
end 70 lande.
• NOAH’s Forlag udgiver bøger om miljø, skrevet af fagligt kompetente forfattere med holdning
til miljøspørgsmål. Forlagets formål er at skabe debat og udbrede viden om miljø.
• NOAH’s blad Miljøsk udkommer ﬁre gange om året. Bladet bringer saglige artikler om aktuelle miljøspørgsmål, og det holder dig ajour med miljødebatten.
• NOAH’s Venner er en kreds af mennesker, som sympatiserer med NOAH og følger NOAH’s
arbejde. NOAH’s Venner modtager cirka 10 elektroniske nyhedsbreve om året.
• NOAH’s Støttekreds er en kreds af mennesker, som støtter NOAH’s arbejde økonomisk. Støtter du os med 200 kr. eller mere om året, bliver du optaget i støttekredsen.

NOAH’S

DEBATSERIE

NOAH’s debatserie omhandler aktuelle miljøspørgsmål. Alle hæfter i serien er gennemillustrerede og velegnede til undervisningsbrug. Tidligere er udkommet følgende hæfter:
“Den globale hedetur – Om de globale klimaændringer og vores muligheder for at afværge
dem”, 2001.
“Pandoras madkasse –Genteknologiens vidunderlige verden”, 2001.
“Mad til eftertanke – Landbrug mellem natur og samfund”, 2003.
”Guld eller grønne skove – Et debathæfte om miljøøkonomi”, 2004.
”Traﬁk på gale veje – Transport i en globaliseret verden”, 2006.
“én jord – det miljømæssige råderum”, 2. udgave 2007.
Du kan få ﬂere oplysninger samt bestille disse og NOAH’s andre publikationer på NOAH’s
Forlags websted: www.noah.dk/forlag.
Du kan også kontakte NOAH’s Sekretariat:
Tlf.: 35 36 12 12; fax: 35 36 12 17; e-mail: noah@noah.dk; websted: www.noah.dk.
Åbningstid: mandag-fredag 10-14.

