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Solcellecirkus  

Solcellefolket bliver kørt rundt i manegen. Lovændring på lovændring driver 

både ejere og producenter rundt i det politiske cirkustelt. Midt i savsmuldet 

står finansministeren som cirkusdirektør – klar med en hurtig ændring i 
programmet i det øjeblik han hører ordet ”provenu-tab”. 

 

Decideret uhensigtsmæssigt er det, når lovforslag medfører et stop-and-go, 

som det for eksempel skete fra 2012 til 2013: Det ene år solgte man 70.000 
solcelleanlæg, for i det næste år at opleve et marked, der nærmest gik i stå. 

Solcelleområdet står ikke alene med problemet. Også salget af elbiler har kørt 

op og ned som en jonglør med en bold i takt med skiftende lovindgreb. Hvis 

der er noget, den grønne omstilling har brug for, er det stabilitet i 

udbygningen. Politiske løsninger efter hovsa-princippet skaber det modsatte. 

  

 

Claus Christensen, ansv. redaktør 
 

  



RÅSTOF nr. 4, 2017: Leder side 1 – derefter artikler 
 

2 
 

Bogotas transport og det globale spøgelse 
Af Hans Pedersen 

I Colombias hovedstad Bogota har man gjort alt det rigtige: Oprettet 340 km cykelstier, indført 

begrænsninger af biltrafikken i myldretiden, bilfrie søndage og et fremragende bussystem. Alligevel 

fortsætter trafikpresset med at stige. 

Heltene hedder Antanas Mockus og Enrique Peñalosa. Begge var de borgmestre i Colombias hovedstad 

Bogota i slutningen af 1990-erne. I løbet af den periode fik de revolutioneret trafiksystemet i den by, der 

lige som en lang række andre sydamerikanske storbyer var karakteriseret af et nærmest totalt 

ufremkommeligt trafikkaos. 

Resultatet 

Biltrafikken blev reduceret med 40%. Der blev bygget 340 km cykelstier. Biltrafikken blev reduceret i 

myldretiden og først og fremmest blev der indført et effektivt bussystem. TransMilenio har kørt siden 

årtusindskiftet. 

Heltene hedder Antanas Mockus og Enrique Peñalosa. Begge var de borgmestre i Colombias hovedstad 

Bogota i slutningen af 1990-erne. 

Busserne har egne vognbaner, som, i sammenhæng med den mindskede biltrafik i myldretiden, medfører, 

at disse busser kører dobbelt så hurtigt som andre buslinjer. Der er indrettet særlige busstationer – nogle 

hævet over vejbanen – hvor man kan købe billetter via smartphones, og hvor dørene i busserne åbner 

automatisk efter samme model, som metroen i København. 

Alle busruterne er gjort handicapvenlige. 

TransMilenio transporterede dagligt 1.050.000 personer (2006), et tal der i 2010 var steget til 1.400.000. 

Introduktionen 

Den meget farverige borgmester Antanas Mockos indførte en ændret adfærd i trafikken med hjælp fra en 

række teatergrupper, der, mens de dirigerede trafikken, gjorde folk opmærksomme på den absurde og 

uhensigtsmæssige adfærd, der på det tidspunkt var blevet den fremherskende. Samtidig blev trafikanterne 

opdraget til at være både mere hensynsfulde og opmærksomme med latteren som trafikregulering. 

Bilfrie søndage 

Peñalosa indførte bilfrie søndage. Danskere, der er lidt op i årene, fortæller glad og gerne om deres 

oplevelser med de bilfrie søndage tilbage i 1970erne. Men det kan man opleve i Bogota den dag i dag, hvor 

gaderne om søndagen er overtaget af cyklister, gående og legende børn. Samtidig bliver byen luftet ud for 

den massive luftforurening ikke mindst fra dieselbiler. 

I Bogota bruger 54 % af de 7.322.788 indbyggere cyklen dagligt (tal fra 2010). Det svarer til 83.000 daglige 

cykelture. Hver husstand har i gennemsnit to cykler. 

Verden 

At den hellige grav på ingen måde er velforvaret – selv i Bogota – fremgår af, at ifølge Gustava Petro, der 

var borgmester i Bogota i 2013, er antallet af biler i byen steget fra 509.000 i 2002 til 1290.000 i 2012, altså 

mere end en fordobling. Samtidig er antallet af motorcykler blevet tyve-doblet. Indbyggerne i Bogota 
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tilbragte i 2002 dagligt 51 minutter i trafikken, i 2012 var det daglige tidsforbrug i trafikken steget til 72 

minutter. Dette til trods for at mængden af busser i den samme periode blev firdoblet – fra 3.600 busser til 

13.600. 

Konklusionen er krystalklar og fundamentalt rystende: På trods af en lang række kreative og vellykkede 

tiltag på trafikområdet fortsætter problemerne med stor styrke. 

Transporten er årsag til en fjerdedel af det globale udslip af drivhusgasser. Og trafikken vokser eksplosivt i 

mange lande. På verdensplan omkommer der 1,25 mio. mennesker i trafikken – heraf 90 % i 

udviklingslandene. Luftforureningen fører på verdensplan til 3 mio. døde pr. år. 

Andre byer har brugt Bogotas erfaringer til at modellere deres egen udgave af radikale trafikændringer. Det 

gælder bl.a. Mexico City og Santiago (Chile). Bogotas borgmester tog på visit i Jakarta for at dele ud af sine 

erfaringer. Byen har i dag et bussystem, der ligner Bogotas. Det er Asiens største af sin art (200 km.), 

inklusiv 10 nye pink busser kun til kvinder, så de kan rejse sikkert. 

Hans Pedersen er redaktør af RÅSTOF. 
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Energiunionen: Ét puslespil og 28 brikker 
Af Kia Jensen 

Energiunionen er et afgørende element i implementeringen af Paris-aftalen og for en samlet grøn 

omstilling. Samtidig er de energipolitiske forventninger til EU kun vokset efter Trump’s degradering af stort 

set alt på USA’s klimapolitiske dagsorden. Men hvad er status på energiunionen, og hvor er 

udfordringerne? 

EU-borgerne skal have ”sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og økonomisk overkommelig energi”. Der 

bliver ikke skortet på visionerne for den megen omtalte energiunion, som skal sikre en større integration 

mellem energimarkederne i hele EU, samt sikre en større andel af vedvarende energi i energiforbruget. Helt 

centralt står desuden visionen om større energiuafhængighed fra særligt Rusland, hvorfra EU henter store 

mængder af naturgas. Samlet set er EU i dag verdens største energiimportør med en import på 53 % af 

energiforbruget, og energiunionen skal derfor bl.a. reducere behovet for at hente energi ude fra. 

Grønt lederskab 

Energiunionen blev lanceret tilbage i 2015 og var et af tidligere kommissionsformand Jean-Claude Junckers 

store politiske flagskibe, og siden er forventningerne til energiunionen kun steget. Dette skal særligt ses i 

lyset af, at Trump’s fuldstændigt manglende klimaambitioner betyder, at EU i endnu højere grad forventes 

at udfylde en rolle som klimapolitisk leder. 

Med Vinterpakken er der således lagt op til at integrere mere vedvarende energi i EU’s energiforbrug samt 

tilskyndelse til højere energieffektivitet og samarbejde på tværs af grænserne. 

Samtidig vil en succesfuld implementering af energiunionen kunne styrke unionen både indadtil og udadtil i 

en tid, hvor EU har været mere end normalt udfordret af flygtningekrisen og Brexit. Det har skabt et 

fragmenteret EU, og energiunionen tilbyder derfor en mulighed for at skabe en meget tiltrængt 

sammenhængskraft samt et grønt lederskab. Men de grønne prioriteter er ikke ens for alle 

medlemslandene og mange ender skal nå sammen, før energiunionen bliver en ambitiøs virkelighed. 

Vinterpakken: Fra vision til implementering 

Indholdet i energiunionen har længe været lettere uklart, og derfor har udformningen af de mange planer 

også været længe ventet. Sidst i november 2016 kom EU-Kommissionen så med den længe ventede 

’Vinterpakke’, som er skridtet videre mod implementeringen af alle visionerne. Pakken er en egentlig 

lovpakke og består af 8 lovforslag samt en række dokumenter, der tilsammen binder følgende 5 

dimensioner sammen: Forsyningssikkerhed, indre energimarked, energieffektivitet, reduktion af 

drivhusgasudledninger og forskning. 

Med Vinterpakken er der således lagt op til at integrere mere vedvarende energi i EU’s energiforbrug samt 

tilskyndelse til højere energieffektivitet og samarbejde på tværs af grænserne. Særligt sidstnævnte har stor 

betydning for den grønne omstilling i det store billede. Ved at skabe sammenhæng mellem el-

transmissionsforbindelserne i EU-landene kan der sikres en større udnyttelse af vedvarende energi imellem 

landene. Hensigten er god. Lande, som således har en større produktion af vedvarende energi, kan afsætte 

denne energi til lande, der har en mindre andel, og derved optimeres brugen af vedvarende energi i hele 

EU.  Det hele er dog ikke så ligetil, og flere barrierer skal overkommes før energiunionen kan blive en 

ambitiøs realitet. Det er i den forbindelse helt essentielt, men ikke givet, at den grønne omstilling gøres til 

et centralt omdrejningspunkt for projektet. Flere kritiserer bl.a. pakken for ikke at være ambitiøs nok. Det 

drejer sig bl.a. om EU-målet om at nå en 40 % reduktion i drivhusgasudledninger inden 2030, som ikke 
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matcher ambitionen fra Paris-aftalen om at begrænse temperaturstigningen til max 2 grader. Èt af 

problemerne for de manglende ambitioner er medlemslandenes forskellige nationale prioriteter. 

Én Energiunion – 28 (snart 27) forskellige nationale interesser 

Visionerne for energiunionen udfordres bl.a. af kernen i selve EU’s struktur. Formålet er skabe et fælles 

sammenkoblet energimarked mellem medlemslandene, men det kan være svært med 28 forskellige 

nationale prioriteter, systemer og energimiks. Nogen lande, såsom Polen, holder således fast i, at 

energisikkerhed står højere end vedvarende energikilder og klimahensyn, da landets kulreserver udgør en 

essentiel del af Polens energiforsyning. Hertil kommer, at energiforbindelserne i de forskellige lande i 

højere grad skal forbindes og opgraderes for at opnå det regionale flow af (vedvarende) energi som 

energiunionen tilskynder. Desuden mangler der kapacitet i flere energiforbindelser såsom i gas- og 

elledninger for at muliggøre den ønskede transport af el mellem landene. For at projektet kan lykkedes er 

det derfor nødvendigt at overkomme nationale særinteresser, samt at sammenkoble fragmenterede 

systemer i endnu højere grad for at opnå et optimalt energisamarbejde. 

Hvad så nu? 

Der er altså stadig et stort stykke arbejde forude, før energiunionen er en ambitiøs realitet. Samtidig er en 

udfordring at beholde det politiske momentum midt i de altoverskyggende Brexit forhandlinger. Lige nu er 

forhandlingerne omkring 

Vinterpakken i gang i EU, og disse ventes at intensivere, når Estland overtager formandskabet for Det 

Europæiske Råd til efteråret. Der et stort arbejde i at skabe et integreret el- og energimarked på tværs af 

grænserne, som giver den grønne omstilling topprioritet. Men lykkedes det, ja, så er der mange grønne 

frugter at høste for EU både på den klimapolitiske scene, men ikke mindst for kommende generationer. 

Kia Jensen er skribent for RÅSTOF.  
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Grønland: Sporene fra Project Iceworm 
Af Hans Pedersen 

Hvor skal det radioaktive materiale fra den amerikanske base på Grønlands indlandsis opbevares? 

Der var møde i Rigsfællesskabet 14. juni. Mødet foregik på Christiansø. Her underskrev formanden for det 

grønlandske landsstyre Naalakkersuisut Kim Kielsen og statsminister Lars Lykke Rasmussen en 

hensigtserklæring om at fjerne det radioaktive affald, som amerikanerne har efterladt på Grønlands 

indlandsis. I alt blev der afsat 30 mio. kr. om året de næste fem år. Altså samlet 150 mio. kr. 

Voldsomme iskræfter 

Baggrunden er, at amerikanerne i al hemmelighed i 1958 begyndte at bygge en base under den 

grønlandske indlandsis. Omkring 200 mand boede i to år under isen med butik, teatersal, kirke og en 

barbersalon. 

I 1966 blev projektet opgivet, fordi iskræfterne var for store – atomkraftreaktoren kunne ikke modstå 

presset.  

Varme og el til basen blev leveret af et transportabelt atomkraftværk. På denne base skulle forskellige 

materialer afprøves med hensyn til, hvordan de opførte sig under påvirkning af is. Basen var placeret 250 

km øst for Thule, og Project Iceworm skulle afgøre, om det var muligt at anbringe 600 atombevæbnede 

mellemdistanceraketter i en 4000 km lang istunnel 10 meter under isen. I 1966 blev projektet opgivet, fordi 

iskræfterne var for store – atomkraftreaktoren kunne ikke modstå presset. 

Det er efterladenskaberne fra dette projekt, som nu skal fjernes. 

Deponering – hvor? 

Det store spørgsmål er nu, hvorledes oprydningen af det radioaktive materiale skal foregå, og ikke mindst 

hvor det skal deponeres. 

Gennem de seneste 12 år har Dansk Dekommissionering arbejdet på at få forsvarligt anbragt det 

radioaktive materiale fra atomforskningsanlægget på Risø. Her drejer det sig om 10.000 m3 radioaktivt 

materiale, hvoraf 233 kg er højradioaktivt. Indtil videre er seks geografiske områder i fem kommuner blevet 

foreslået som deponeringssteder, men intet er besluttet. 

Nu skal en tilsvarende situation afvikles. I den hensigtserklæring, der blev underskrevet på Christiansø, er 

der ikke udstukket retningslinjer for deponeringen, velvidende at der intet steds i verden er fundet en 

løsning på den endelige deponering af radioaktivt materiale. 

De 150 mio. danske kroner er således givet ud i den blå luft. 

Hans Pedersen er redaktør for RÅSTOF.  
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Når Edsforbundet indskrænker demokratiet for energiens skyld 

Af Melina Antonia Buns 

Den 21. maj 2017 besluttede et flertal på 58,2% af schweizerne ikke kun at give afkald på atomkraftværker, 

men også at udbygningen med vedvarende energi har national interesse – lige som natur- og 

hjemstavnsbeskyttelse (Natur- und Heimatschutz).  Hvert nye store vind- eller vandkraftværk skal fremover 

vurderes ud fra begge interesser, inden det kan godkendes. 

3 kernepunkter 

Energiloven tager fat omkring tre kernepunkter, der skal sikre energiomstruktureringen af landet og dets 

energiforsyning: Øget energieffektivitet, udbygning af vedvarende energi og afkald på atomkraft. 

Det schweiziske Forbundsråd argumenterer for, at der i det personlige energiforbrug er mange muligheder 

for at spare, også ud fra et økonomisk perspektiv. Derfor skal en schweizers energi- og strømforbrug 

mindskes med 16 % frem til 2020 – og endda med 43 % frem til 2035; selve strømforbruget skal reduceres 

med 13 % i 2035. Denne reduktion skal findes inden for boligmarkedet, biltrafikken og virksomhederne. 

Energirenovering af boliger skal fortsat støttes finansielt, både gennem tilskudsordninger og gennem 

skattefradrag, fx når et oliefyr bliver skiftet ud med en varmepumpe. Derudover skal personbilernes CO2-

udledning reduceres med 30 %, sammenlignet med i dag. Med den nye lov gælder denne reduktion også 

for lastbiler. Supplerende vil det schweiziske Forbundsråd støtte op omkring nye teknologier, der kan 

hjælpe med at sænke virksomhedernes energiforbrug. 

Hurtig udbygning med vedvarende energi 

Den største investering kommer til at ske inden for udbygning af vedvarende energi. I dag bidrager 

vedvarende energi kun med 2,3 % til den schweiziske energiproduktion – om tre år, i 2020, skal sol vind, 

biogas og geotermi udgør 6%, svarende til 4,4 TWh, og så stige til 11,4 TWh i 2035. Forbrugerne skal derfor 

se frem til en forhøjelse af den supplerende afgift på el fra 1,5 Rappen til 2,3 Rappen per kWh (svarende til 

1,6 DKK), som nye projekter inden for vedvarende energi kan blive subventioneret med frem til 2022. Nye 

store solcelleanlæg kan få refunderet op til 30% af deres investeringsomkostninger. Ligeledes kan allerede 

eksisterende og nye store vandkraftværker få subventioner frem til henholdsvis 2022 og 2030. 

Som tredje kernelement blev afkaldet på atomkraften nu også besluttet basisdemokratisk. Der må ikke 

bygges nye atomkraftværker i Schweiz, men de eksisterende fem atomkraftværker, der leverer mere end 

30% af den schweiziske strøm, må forblive på nettet, så længe sikkerheden tillader det. 

Større international afhængighed 

Samtidig begrænsede schweizerne deres egne rettigheder, da store strømkabler nu kan blive realiseret 

hurtigere, fordi rettighederne for indsigelser og klagemuligheder blev indskrænket med den nye energilov.  
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Når de ellers basisdemokrati-elskende schweizere er villige til at indskrænke deres rettigheder, må ønsket 

om at blive et grønt land være stort. Men energipolitisk uafhængighed synes at have haft en større 

betydning end grøn omstilling: Mindre strømforbrug mindsker afhængighed af importerede fossile 

brændsler 0g styrker den nationale schweiziske vedvarende energi, sådan lød Forbundsrådets 

argumentation. Den schweiziske afstemning om energiloven var altså også en afstemning om mere 

energipolitisk selvstændighed og mere national økonomisk vækst. 

Ridser på facaden 

I modsætning til den tyske Energiewende, der har lagt låg på atomkraftværkerne, må de schweiziske 

atomkraftværker køre så længe de kan, så længe de betegnes som sikre. En folkeafstemning, som det 

grønne parti fremsatte, om begrænsning af atomkraftværkernes levetid blev i november 2016 nedstemt af 

befolkningen. De bekymringer, der findes på den tyske side af den fælles grænse, kan ikke findes i lige så 

stor stil på edforbundets side. Det schweiziske Forbundsråd argumenterede da også hellere for, at 

opførelsen af nye atomkraftværker er forbundet med skyhøje investeringer og efterfølgende subventioner 

for strømprisen. 

Melina Antonia Buns er skribent for RÅSTOF 
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Oliefyrets sidste dage 
Af Troels Knudsen 

Antallet af oliefyr i Danmark er faldet drastisk de seneste tre år. Men trods en massiv politisk indsats er der 

stadig omkring 100.000 mere eller mindre aktive oliefyr tilbage i Danmark. 

Den nuværende regering har investeret 25 millioner i en forsøgsordning, som skal gøre det muligt at 

udbrede varmepumper som en abonnementsordning til erstatning af oliefyr. Spørgsmålet er, om det er nok 

til at overbevise de sidste efternølere om at skifte oliefyret ud med en alternativ forsyning. 

Oliefyret i historisk perspektiv 

Oliefyret fik sit indtog i 1950’erne, hvor det var en billig og ligetil form for centralvarme. Men med 

oliekriserne i 1970’erne voksede behovet for et alternativ til oliefyret, og det kom først og fremmest i form 

af fjernvarmen. 

Samlet set har alternativerne betydet en nedgang i det samlede forbrug af fyringsolie fra 4,5 mio. ton 

fyringsolie i 1972 til under 500.000 ton i dag. 

Senere kom træpillefyr, jordvarme, solvarme og varmepumper som alternativer, der også kunne nå ud til 

de mere afsides områder. Samlet set har alternativerne betydet en nedgang i det samlede forbrug af 

fyringsolie fra 4,5 mio. ton fyringsolie i 1972 til under 500.000 ton i dag. (Energistyrelsen) 

Den politiske vilje 

Det var et klart politisk mål for den daværende SRSF-regering i 2012 i forbindelse med Energiaftalen 

gradvist at udfase udbygningen med nye oliefyr i Danmark. Her blev det vedtaget, at ingen nye huse måtte 

installere oliefyr, og pr. 1. juli 2016 har det været ulovligt at installere oliefyr i eksisterende boliger – hvis 

der allerede findes fjernvarme og naturgas i området, vel at mærke. Samtidig blev der afsat 42 millioner til 

at omlægge olie- og naturgasfyr til alternativer. 

At få de sidste med 

På trods af at det er lykkes at få mange oliefyr ud af de danske kældre, er der stadig mange, som ikke har 

det store incitament til at skifte oliefyret ud. Den lave oliepris har gjort det mere attraktivt at beholde 

oliefyret. Og oven i det kan eksempelvis en ny varmepumpe koste omkring 60.000 kr. og har en 

tilbagebetalingstid på omkring 6-9 år. Ikke desto mindre vil den årlige besparelse være omkring 10.000 kr. 

Det er det, som regeringens abonnementsordning skal forsøge at gøre mere attraktivt. 

Hvad du kan gøre 

Regeringens grønne håndværkerfradrag er stadig gældende i 2017 til energieffektivisering og 

klimatilpasning. Samtidig gives der fortsat tilskud til varmepumper, som er i energiklasse A+ eller derover. 

Dermed kan huset komme ind under en anden energiklasse – særligt hvis huset isoleres, samtidig med at 

oliefyret udskiftes. Der kan altså være mange gode grunde til at skifte oliefyret ud – allerede inden 

olieprisen igen stiger. 

Troels Knudsen er skribent for RÅSTOF  
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Stensikker succes 
Af Hans Pedersen 

RESTONE hedder et projekt i Horsens med genbrug af gamle gravsten. Projektet skal føre til nye 

arbejdspladser og mindsket brug af knappe stenressourcer i et land uden høje bjerge. 

Ideen er ganske enkel: Hvorfor skal brugte gravsten ikke kunne genbruges? Der har ligget meget arbejde i 

at tilhugge gravstenene. Det har kostet at få granitten transporteret. Kort sagt: Der er meget at hente både 

i sparet CO2, i arbejdskraft og i penge ved at genbruge gravsten. 

Ophavsmanden bag RESTONE 

Den ide tog Filip Møller fra Filip´s Sten- & Billedhuggeri op. Men straks meldte kvababbelserne sig: Var det 

etisk korrekt? Hvad ville de efterladte sige til genbrug af den gravsten, som de i sin tid havde betalt, selvom 

gravstedet nu var hjemfalden? 

”Som stenhugger kunne jeg næsten ikke bære, at de fint tilhugne gravsten skulle ende som vejskærver. Det 

har gennem tiderne været tilfældet i en lang række tilfælde. De har også været anvendt til havnemoler, 

hvor man nogle steder kunne se den gamle inskription,” siger Filip Møller. 

”Vi lavede en liste over, hvad der kunne være af problemer og tog det så punkt for punkt.” 

Kvababbelserne 

”Først var der spørgsmålet, om det var etisk korrekt. Det diskuterede vi med Grøn Kirke, der er en 

sammenslutning af 129 kirker, der støtter hinanden i at gøre kirkerne mere miljøvenlige – lige fra økologisk 

kirkekaffe, jordvarme, bæredygtigt indkøb, affaldshåndtering, ja, sågar klimavenlige salmer! 

Grøn Kirke betragtede genbrug af gravsten som en ren win-win situation. Når blot navnene på gravstenene 

var slettet, var det helt OK, sagde man bl.a. i Grøn Kirke. 

Miljøgevinsten var indlysende. Der var helt klar CO2 at spare ved genbrug af gravsten. Filip Møller har 

endvidere gjort projektet til et socialt projekt med involvering af socialt udsatte og flygtninge. Derved er der 

skabt nye arbejdspladser. 

Endelig er der det med pengene. Kan man tillade sig at tjene penge på gravsten, som i sin tid er betalt af 

andre, spurgte Filip Møller sig selv? Det problem løste Filip ved at et beløb går tilbage til de kirker og 

kirkegårde, der har leveret gravstenene. Disse kirker og kirkegårde får både penge og PR ved at fortælle om 

initiativet. Resten af overskuddet går til en fond. 

Fremtiden 

Lige nu ligger der 3500 gravsten på Horsens havn. Filip Møller vil derfor gerne i kontakt med stenhuggere 

og stenhuggerier, jobcentre og fonde, der er interesserede i at deltage i projekt RESTONE. Målet er en 

fondsdrevet social økonomisk virksomhed, med uddannelse og CO2 reduktion, med etisk og moralske 

hensyn i højsædet. 

Projektet har modtaget 300.000 kr. i støtte fra NRGi´s værdipulje. 

Hans Pedersen er redaktør for RÅSTOF  
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Norden – den internationale klimaleder 

Af Melina Antonia Buns 

I begyndelsen af maj fornyede de nordiske klima- og miljøministre deres løfte om et stærkt nordisk 

klimasamarbejde med Oslodeklarationen. 

Oslodeklarationen understreger ikke kun, at klimaforandringerne er en af menneskehedens største 

udfordringer, men deklarationen noterer også med bekymring, at de nordiske lande og hele den arktiske 

region allerede i dag er tydelig påvirket af klimaforandringerne. For Isabella Lövin, Sveriges minister for 

internationalt samarbejde og klima, er det derfor ”utroligt vigtigt, at Norden træder frem og indtager en 

tydelig lederrolle på klimaområdet.” 

Multilateral politik er afgørende 

De nordiske miljø- og klimaministre fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og 

Åland adresserer i deres deklaration om nordisk klimalederskab fire aspekter: Videnskabelig evidens for 

klimaforandring, international klimapolitik, nordisk lederskab, og internationalt ansvar. 

Oslodeklarationen udtrykker især bekymring over, at opvarmningen sker mere end dobbelt så hurtigt i 

Arktis som i den øvrige verden, og støtter op om klimavidenskab og evidensbaseret policy making – som 

sidebemærkning til visse statsledere. Derudover udtrykker klima- og miljøministrene deres bekymring over 

den store diskrepans mellem det nuværende ambitionsniveau af global klimapolitik, og det niveau, 

videnskaben argumenterer for, er nødvendigt for at kunne begrænse den globale opvarmning med 1.5°C. 

Ydermere fremhæver deklarationen sammenhængen mellem implementeringen af Parisaftalen og FN’s 

verdensmål, og påpeger, at multilateral politik er afgørende for at sikre et stigende ambitionsniveau verden 

over. 

Som tredje aspekt udtrykker Oslodeklarationen Nordens beslutsomhed med henblik på, at Parisaftalens 

parter skal fortsætte arbejdet for en effektiv og fortløbende gennemførelse af Parisaftalen. Den 

fremhæver, at de nordiske lande har en lang historie med fremtidsorienterede klima- og energipolitikker, 

samt at Norden allerede succesfuldt kombinerer effektive mitigation-politikker med økonomisk vækst og 

velfærd. Derudover fremhæver Oslodeklarationen de nordiske landes beslutsomhed med ambitiøse 

klimapolitikker og internationalt klimalederskab. 

Og, som sidste aspekt, opfordrer den også til stærk solidaritet med de lande, der er mest udsatte i forhold 

til klimaforandringerne og anerkender betydningen af det internationale ansvar i kampen mod 

klimaforandringerne. 

Danmark blegner 

For de nordiske lande står det altså klart: Norden har og skal også fremover have lederpositionen inden for 

klimapolitik. Der passer det godt, at de nordiske lande er ved igen at styrke deres samarbejde indenfor soft 

politics og har lanceret initiativet Nordiske løsninger på globale udfordringer. Men for at stå frem som en 

stærk politisk leder på klimaområdet, skal de nordiske lande sørge for, at de ikke hviler på laurbærene, men 

går fremad med fælles ambitioner og politisk handlekraft – dog kan man spørge, om landenes ambitioner 

er lige høje? 
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Den fine presseomtale, deklarationen fik i de andre nordiske lande, gentog sig ikke her i Danmark. Om det 

var fordi deklarationen konkret understreger vigtigheden af CO2-afgifter og udfasning af subsidier for 

fossile brændsler i kampen mod klimaforandringer, eller fordi den danske regerings ambitioner blegner ved 

siden af de andre nordiske farvestråelende miljø- og klimapolitikker, eller simpelthen fordi vores nordiske 

naboer er mere glade for det nordiske samarbejde, det er vist kun regeringen, der kan svare på. 

Melina Antonia Buns er skribent for RÅSTOF. 
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Tag ansvar 
Af Claus Christensen 

Klimaforandringer er ikke bare et fænomen, der alene får konsekvenser for Maldiverne i en fjern fremtid. 

Det skaber allerede nu alvorlige problemer for store befolkningsgrupper særligt i fattige lande. 

VedvarendeEnergis klimakampagne handler om at tage klimaansvar – både i den rige og fattige del af 

verden. 

Nok har de seneste års voldsomme regnskyl kostet danske forsikringsskaber dyrt. Og nok har 

oversvømmede kældre været et problem mange steder. Og selvfølgelig er det ikke hensigtsmæssigt, når 

blæsten får børnenes trampoliner til at forlade matriklen. Men i forhold til de forandringer, som opleves i 

afrikanske lande, må vi placere vores forsmag på klimaforandringerne på hylden for småting. 

Klimaforandringer handler også om ulighed og fattigdom 

Sigrid Soelberg Vestergaard fra VedvarendeEnergi er projektleder for kampagnen #klimaansvar, og hun 

påpeger, at kampagnen har et Janushoved: ”Vi har både et ansvar for at reducere vores egen 

klimapåvirkning, men også for at støtte op omkring tilpasning og en bæredygtig udvikling i de lande, der 

rammes af klimaforandringer, men som ikke har de samme ressourcer som os. Og så handler det også om, 

at klimaforandringer skubber til eksisterende problemer, såsom ulighed og fattigdom. Og det er jo 

problemer, som verden råber efter, at vi får løst”. 

Fejlslagen høst 

På VedvarendeEnergis landsmøde i maj kunne man møde Collins Ochieng fra Kenya. Som ansat i en 

kenyansk miljøorganisation kunne han fortælle om andre klimaproblemer end flyvende trampoliner og 

våde kældre. For de millioner af afrikanere, hvor landbrug udgør selve forsørgelsesgrundlaget, er det 

katastrofalt, når høsten slår fejl. I Kenya oplever man så ustabilt vejr, at ingen længere kan regne med, at 

nedbøren kommer på de sædvanlige tidspunkter. 

Collins Ochieng fortalte især om de arbejdsmetoder, som hans organisation, CREP, arbejder med. En vigtig 

del er advocacy-arbejdet, som handler om at give fattige mulighed for at blive hørt af politikere og 

beslutningstagere. 

Vi er fælles om klimaet 

Klimakampagnen er først og sidst et ”call to action”. Et tip til danske borgere om selv at lette deres 

klimaaftryk og kræve handling af vores politikere. Det sker ud fra tanken om, at vi er fælles om de globale 

klimaproblemer. #klimaansvar består af en række forskellige nationale og lokale kampagneaktiviteter, der 

skaber synlighed og sætter klimaforandringernes konsekvenser på dagsordenen. En stor gruppe af frivillige 

har meldt sig som aktive. De vil i løbet af de næste to år sørge for, at der bliver hype omkring 

konsekvenserne af klimaforandringer. 

Claus Christensen er redaktør af RÅSTOF 
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Et sted mellem kultur og katastrofe 
Af Henriette Vest 

På havnen i Aarhus ligger CLIMATE PLANET – en kulturel og teknologisk oplevelse for hele familien. 

Helt praktisk er CLIMATE PLANET en 20 meter høj globus placeret lige op ad det populære bibliotek Dokk1 i 

Aarhus. Inden i den kæmpe globus hænger en mindre globus og svæver, og med siddepladser rundt om til 

godt 250 mennesker. Den mindste globus giver med sine 4 meter i diameter et samlet overblik over, hvad 

klima og klimaforandringer er. Ud fra globale vejrdata kan du opleve jordens klimaudvikling gennem tid. 

Forestillingen slutter af med live-transmission fra satellitter af jorden i real time, som den ser ud fra 

rummet, samt en opfordring fra Jesper Theilgaard til os alle om at gøre noget for at beskytte jorden og 

bremse de menneskeskabte klimaforandringer. Dig, din nabo, din kollega – vi skal alle gøre noget. 

Men hvad skal vi så gøre? Ja det er det store spørgsmål 

Forestillingens setup minder meget om en biograf, og stemningen i globussen er også præget af det. Alle 

læner sig tilbage i sædet, dog ikke for meget, da man så ville få lidt ondt i halebenet på grund af de ikke 

særligt komfortable sæder, og alle suger nysgerrigt viden til sig. Publikum tager det hele ind. Nogle gange 

endda med et lille ”nåååh!” eller ”pyh”. Den imponerende visuelle effekt globussen har på alt omkring sig – 

med sin størrelse og sin grafik, de forbløffende fakta, der strømmer ind fra sideskærmene og blæser ens 

billede af en fredelig klode omkuld, er alt sammen med til at fortælle historien om klimaet og de 

katastrofale klimaforandringer. Det er alt sammen med til at skabe et særligt godt udgangspunkt for, at folk 

lærer noget nyt og føler trang til at handle. 

Vi skal ikke som miljøorganisation lade os forarge af letkøbt klima–mojo. Det virker, og hvis den brede 

befolkning skal have det serveret på et sølvfad – eller i en 20 meter imponerende globus på havnefronten i 

Aarhus – så må det være sådan! Men noget så storslået som CLIMATE PLANET må kunne give nogle 

retningslinjer for, hvordan vi lever bedst, hvis vi skal bremse klimaforandringerne og sætte en stopper for 

de konsekvenser, de allerede har lige nu. Forestillingen har publikum i sin hule hånd. Man føler sig efter 

dette fantastiske show meget modtagelig, og derfor burde det handlevisende element have fyldt mere end 

bare Jesper Theilgaards afsluttende bemærkning, som i øvrigt er ganske skøn. Men man kunne godt have 

brugt sideskærmene til at give konkrete råd, og historien kunne løbende have visualiseret den optimale 

levemåde for os mennesker, hvis vi skal holde den globale temperatur under 2 grader. 

Besøg CLIMATE PLANET. Den er én af mange gode initiativer, som sætter fokus på klimaforandringerne. Og 

at det ikke skal misforstås som et hypotetisk fremtids-scenarie, men anerkendes som et yderst presserende 

og aktuelt scenarie, der skal handles på lige nu. 

Henriette Vest er ansat hos VedvarendeEnergi 


