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Fælles indsats giver klimahåb

D

et her er en bog, der handler om håb. Der er altid
brug for håb i politik. Håb er en drivkraft for forandring. Det gælder i særlig grad i forhold til klimakrisen. Det bliver ikke nemt at indfri håbet, men det må
være håbet vi pejler efter. Klimakrisen er vores tids
største opgave at løse, men hvis vi baserer løsningerne
på frygt, så risikerer vi at vores løsninger bliver derefter. Håb har altid været mit politiske brændstof, og
som jeg ser det, er det vigtigere end nogensinde før.

Når vi bruger flere penge end vi har, så sender vi
regningen videre til de kommende generationer. Når
vi misbruger jordens ressourcer, så overlader vi en alt
for stor grøn gæld til vores efterkommere. Og endda
en gæld, som slet ikke kan indfris, hvis den globale
opvarmning er kommet ud af kontrol.
Det er godt, at problemernes alvor går op for flere og
flere. Og det er vigtigt at bevare troen på, at vi kan løse
problemerne. Både fordi det er rigtigt, og fordi mennesker ifølge den norske psykolog Per Espen Stoknes
mobiliserer bedst, hvis ¾ af de budskaber vi får er
positive – så vi har brug for at høre, når et problem
er løst, at et grønt tiltag er besluttet eller gennemført
eller bare, at der findes en konkret løsning.
Så bogen skulle gerne bidrage til troen på, at det kan
lade sig gøre. At der er håb, og at det giver mening at
være grøn optimist.

Noget af det der giver mig aller mest håb er, at ungdommen
går forrest og kræver handling. Fredag d. 15. marts 2019 afholdt “FridaysForFuture” skolestrejker i mere end 100 lande
og 1500 byer. Og selvfølgelig var der også tusindvis af danske
unge på gaden for at kræve klimahandling.
Vi kommer nemlig ikke udenom en gennemgribende
grøn omstilling. Klimakrisen er nok den alvorligste udfordring menneskeheden har stået overfor. Vi
hører dagligt om problemerne, og de fleste meldinger
er dystre. Det vi oplever nu, er langt fra det værste.
Børn og unge i dag og kommende generationer vil
blive langt hårdere ramt af klimaforandringerne, hvis
vi ikke får lagt kursen om. Og der er andre alvorlige
miljøproblemer vi skal løse.

For det første er langt fra alle miljøproblemer blevet
værre. Tværtimod er der mange problemer, som er
blevet løst helt eller delvist - over tid. Det er ikke sket
af sig selv, men det giver håb om og tro på, at det kan
lade sig gøre.
For det andet går flere og flere mennesker verden over
op i den grønne omstilling, og kræver handling. Den
mobilisering vi ser i denne her tid kan ingen sidde
overhørig. Jeg gik selv ind i politik på grund af kampen mod atomkraft, og har selv oplevet, hvor vigtig og
stærk drivkraft de folkelige bevægelser kan være for
politisk forandring.
For det tredje, at der hele tiden kommer nye, bedre
og billigere teknologiske løsninger på miljø- og klimaproblemet. Det er ikke noget der er kommet af sig

selv, men er drevet frem af offentlig regulering, støtte
til forskning og tilskud til grønne løsninger.
Den fjerde grund til optimisme, kan jeg desværre
kun nævne med forbehold. Nemlig den, at der ikke
alene internationalt – ikke mindst i EU - men også på
globalt plan er et stærkt samarbejde om den grønne
omstilling. Når jeg så alligevel er forbeholden på dette
punkt, er det fordi, der også er tilbageslag. Der er tendenser til, at nogle lande med USA i spidsen i stigende
grad modarbejder det internationale samarbejde om
globale klimaløsninger. Det største problem er nemlig, at den globale regulering af klimakrisen i dag er
alt for svag. Klimaaftalen i Paris er bestemt bedre end
ingenting, men den er langt fra tilstrækkelig. Når det
gælder internationalt samarbejde er der virkelig plads
til forbedring, og det er helt afgørende for vores fremtid.
Ja, der er grund til optimisme. Men det kræver politisk handling, politisk lederskab og det haster. Vi skal
i gang med at omstille vores energiforsyning til 100
procent vedvarende energi, vi skal have et landbrug
med mindre klimabelastning. De grønne valg skal
være, de lette valg. Elbiler skal ikke være det dyre og
besværlige valg.
Vi kan hver for sig gøre noget. Vi kan se på vores
forbrug, og vælge at spise mindre okse- og lammekød, flyve mindre og tage cyklen fremfor bilen på de
kortere ture, og det er der flere og flere der gør. Der
er også andre ting den enkelte kan gøre – forudsat
man har råd: vi kan investere i en elbil, en klimavenlig
opvarmningsform, i bedre isolering af vores bolig eller
gå skridtet videre og investere i gode klimaprojekter
i Danmark eller udlandet. Grøn omstilling drejer sig
ikke kun om forbrug, men også om investeringer! Og

vi kommer ikke uden om, at skal det lykkedes kræver
det også masser af god grøn politik. Vi kan alle bidrage
ved at gå på gaden og demonstrere for en langt mere
ambitiøs klimapolitik.
Den største forskel som den enkelte kan gøre er at påvirke det politiske system i den rigtige retning.
Selvom den store grønne omstilling i dag synes angstprovokerende og uoverskuelig, så er jeg ikke i tvivl om,
at vi i fællesskab kan vinde kampen, og at vi på den
måde får et samfund, der ikke bare er grønnere, men
også bedre og sundere.

DEL I: MILJØET

Kapitel 1: Miljøproblemer, der blev løst

V

i hører ofte om de miljøproblemer, der ikke er løst
og måske endda bliver værre og værre. Det er godt,
for det er en første forudsætning for at skabe det pres,
der skal til for at få dem løst. Risikoen er, at det også
kan føre til resignation – nytter hele den grønne kamp
nu noget? Det gør den, kan du tro. I dette kapitel giver
jeg nogle eksempler på problemer, der blev løst eller
afhjulpet. Og om hvorfor de blev løst.

Om sommeren er der dage, hvor man ikke kan bade
i Københavns havn. Men det er undtagelsen. Modsat
for omkring 40 år siden, hvor sundhedsmyndighederne klart frarådede at bade i havnen; ja faktisk i det
meste af Øresund, der i folkemunde måtte finde sig i
øgenavnet ”Pløresund”. Sundet var fyldt med bakterier
fra Københavns kloaker, der ganske vist var blevet
forlænget et stykke ud i farvandet, men som stadig
pumpede stort set urenset spildevand ud i Øresund.
Rensningsanlæg som det store Lynetteanlæg har
ført til, at københavnerne med fornøjelse kan bade
i havnen og op og ned langs kysten. Undtagen de få
dage, hvor skybrud fører til, at kloakkerne svømmer
over.

På en varm sommerdag er der i dag sort af mennesker i
Københavns havn. Der er også etableret havnebade - her
f.eks. på Islands Brygge.

Det har på ingen måde været billigt at løse dette problem, og det har kun kunnet lade sig gøre, fordi det er
blevet løst af os alle i fællesskab – af staten gennem
lovgivning og af kommunerne gennem investeringer i
rensningsanlæg. I dag er der næppe nogen, der mener,
at det var en dårlig investering.
Går vi igen 40 år tilbage, kunne man i aviserne se
triste billeder af sorte, døde træer. De kunne dårligt
klare den svovlsyre, der regnede ned over dem. Den
stammede fra kul og olie, der indeholder svovl. Ved
afbrænding er der svovl i røgen, som kan føres mange
hundrede kilometer med vinden til den regner ned
som svovlsyre.
Heldigvis har EU lavet skrappe regler for, hvor meget
svovl, der må være i røgen og FN har vedtaget reduktionsmål for Europa og Nordamerika. De krav kan man

leve op til enten ved at fjerne svovl fra brændstoffet:
Den benzin og diesel, vi køber på tankstationen, indeholder i dag næsten ingen svovl. Eller også kan man
fjerne svovlen fra røgen, som man gør på vores kraftværker mv. De regler har reddet mange skove og søer:
I 1980 var 43 pct. af Europas areal udsat for kritisk
syrebelastning, men i 2010 var det faldet til 7 pct. Her
har Sovjetunionen og østblokkens sammenbrud hjulpet
godt til – situationen i Østeuropa er forbedret meget.
Og i 2020 forventes tallet at være ned på 4 pct. Men
der er en slange i paradis – nemlig skibsfarten:
Skibe sejler traditionelt på bunkerolie. Det er bogstaveligt talt bundfaldet fra når råolie raffineres. Så
meget af den svovl, der ikke længere er i benzin og
diesel til bilerne, ender i bunkerolien. Et kort over
svovlforureningen i Danmark og omegn viser tydeligt,
at det står værst til ved sejlruterne i Øresund og Storebælt. Men også her er der gode nyheder, fordi det er
aftalt i FN’s maritime organisation (IMO), at skibe skal
reducere deres svovludslip markant. For Østersøen,
Øresund mv. gælder skrappere regler allerede fra 2015.
For det enkelte land har det altid være fristende at
ignorere problemet, fordi vinden har båret størstedelen af svovlen over grænserne til andre lande. Det
understreger behovet for forpligtende internationalt
samarbejde på miljøområdet, og det er værd at lægge
mærke til, at EU og FN har gjort meget for løse problemet. Skibsfarten har været undtagelsen, fordi skrappe regler fastsat af Danmark eller EU hurtigt kan få
skibene til at flage ud til for eksempel Panama, så her
har vi måttet vente på EU’s Maritime Organisation, der
desværre traditionelt har varetaget snævre og kortsigtede skibsrederinteresser. Det er først ved at ændre sig
for nyligt. Derfor er også glædeligt, at en stor spiller
som Mærsk har set i hvilken retning vinden blæser, og

interesserer sig for at miljø- og klimaforbedre deres
flåde.
Et andet problem, hvor vi er tæt på løsning er blyforureningen. Bly en er nervegift og kan føre til permanente hjerneskader, især hos små børn. Inden den blyfri
benzin kom på markedet, udsendte bilerne hvert år
200 tons bly i Danmark, og skabte dermed en massiv
blyforurening af luft, jord og fødevarer. Bly blev tilført benzinen for at øge oktantallet. Det har verdenssamfundet gjort noget ved: Genevekonventionen om
grænseoverskridende luftforurening blev i 2003 opdateret med Aarhus-protokollen, der satte grænser
for udledningen af tungmetaller som bly og kviksølv.
Siden da er langt de fleste lande gradvist gået over til
blyfri benzin, og i dag er der kun 6 lande i verden, der
tillader bly i benzin. I Danmark er luftens indhold af
bly faldet med 90% i forhold til niveauet for 1978-92.
Som vi skal se senere blev omstillingen i Danmark
drevet af en intelligent brug af grønne afgifter.
En af de største trusler mod menneskeheden og jordens plante og dyreliv har været nedbrydningen af
ozonlaget. Det udgør et afgørende skjold mod solens
ultraviolette stråler; et skjold vi for 30 år siden var i
gang med at ødelægge som følge af udslip af freon og
andre luftarter fra køleskabe mv. Hullet i ozonlaget
var jævnligt i nyhederne; det er det stadig en sjælden
gang, men i dag er historien, at hullet bliver mindre og
mindre.
Det skyldes Montrealaftalen fra 1987, hvor alverdens
lande besluttede, at freon og de andre ozonskurke
skulle fases ud. Hurtigt i de rige lande, og langsommere i de fattige lande, som også fik støtte til processen. Heldigvis har det vist sig, at der er andre og mere
uskadelige stoffer, som kan bruges i vores kølesk-

abe. Det har i øvrigt været en stor gevinst for danske
køleskabsproducenter som Vestfrost og Gram, der er
gået foran i omstillingsprocessen – drevet af en grøn
afgift på ozonskurkene.
Det opmuntrende ved ozonhistorien er, at det lykkedes
at få næsten hele verden med på en ambitiøs aftale,
der faktisk virkede, og ozonlaget forventes at være helt
genoprettet og hullet lukket omkring 2050. Det håber
jeg også lykkes på klimaområdet, men forskellen er, at
på klima er der behov for indsats og investeringer i en
helt anden størrelsesorden.

Se videoen på www.SF.dk/ozon
Man kan faktisk allerede se på ozonlaget, at det er i bedring. Se bare, hvordan det så ud på den norlige halvkugle i
1992/1993 i forhold til 2017/2018. Rød og lilla angiver, at der
er flere ozon-partikler i atmosfæren.
Credit: NASA Ozone Watch

Min pointe er dog, at miljøproblemer kan løses. Også
hvis det koster, og også hvis det kræver et internationalt samarbejde. Det afgørende er politisk vilje og
folkelig opbakning. Lad mig kort give nogle flere eksempler:
Vores industrivirksomheder forurener i dag langt mindre end tidligere. Man kan stadig se rygende skorstene
i danske industrikvarterer, men i dag kommer der ikke
meget andet end vanddamp op af dem. Industriens
udledninger til hav, vandløb og søer er også regulerede, og modsat tidligere er det i dag sådan at en virksomhed har ansvaret for at holde den grund, den ligger
på giftfri. Det er igen i høj grad EU-regulering – men
ikke kun – der har bragt os så langt, og det bliver
måske også den, der vil bringe os helt i mål.
Transporten udgør stadig en af største udfordringer
på klimaområdet, men forureningen fra både personog lastbiler er nedbragt markant gennem de såkaldte
Euronormer, der sætter grænser for udledning af
sundhedsskadelige partikler og NOx’er. Det tager desværre sin tid før det slår igennem, fordi gamle, stærkt
forurenende biler vil køre rundt på vejene i mange år
endnu – en bils levetid er typisk 15 og kan være helt
op til mere end 20 år. Derfor har vi også brug for en
dansk regulering med langt skrappere miljøzoner i alle
større byer. Men vi er kommet langt.
Det man kan have optimismen i, er ikke at alle problemer er løst og slet ikke, at de bare løser sig selv. Det
er, at der allerede er problemer, der er løst eller i gang
med at blive løst. Det hjælper at kæmpe for grøn omstilling. God politik nytter – det skaber forandringer.

Kapitel 2. Miljøkampen i Danmark

I

dag er det svært at forestille sig, men det er først i
1969 at ordet ”miljø”, som vi forstår det i dag, officielt kommer ind i det danske sprog. Først i 1971 fik vi
en miljøminister – der hed minister for forureningsbekæmpelse.
Selvfølgelig har der også tidligere været miljøkamp.
Danmarks Naturfredningsforening blev stiftet i 1911,
og har siden kæmpet for mere og bedre natur. Hele
indsatsen for kloakering af byerne er endnu ældre;
oprindelig begrundet i sundhed snarere end miljø. Der
er ingen tvivl om, at miljøet spiller en langt større
rolle for borgerne og i politik end for bare en generation siden. Og klimaet som i dag er noget af det, der
optager vælgerne allermest, er kommet på dagsordenen endnu senere.
Den større opmærksomhed på miljø og klima finder
man i fleste af verdens lande. Alligevel vil jeg hævde,
at SF har spillet en særlig rolle for udviklingen. Vi
blev Danmarks første grønne parti og et af de første i
verden. Vi deler gerne æren med græsrodsorganisationer og engagerede borgere, for det har ofte været
samspillet mellem græsrødder, pressen og arbejdet i
Folketing og kommunalbestyrelser, amts- og senere
regionsråd, der har været helt afgørende. Og så har SF
været med til at bære kampen ind i EU, hvor vi i dag

naturligt er det danske medlem af Europas grønne
parti og Den grønne Gruppe i Europa-Parlamentet.
Lad mig give nogle eksempler: Økologien kom ikke
af sig selv. SF fik for mange år siden skaffet penge
til den første halvtidskonsulent på økologiområdet
hos husmændene, og var i kraft af blandt andet SF’s
mangeårige grønne ildsjæl og folketingsmedlem Steen
Gade med til at få stiftet Økologisk Landsforening.
Sammen med Poul Henrik Hedebo fra det økologiske
landbrugskollektiv Svanholm lykkedes det at få økologien ud i Brugsen-butikkerne, så alle fik adgang til
den. Der var samarbejde med husmænd og andre partier Radikale og Socialdemokratiet, og det er løbende
lykkes at få afsat støtte til omlægning af konventionelle landbrug til økologi – fordi der ellers ville være
måske to år med et indtægtstab indtil den dag, hvor
man får lov at kalde sig økologisk. Økologien trives i
dag, det etablerede landbrug og mange forbrugere har
taget den til sig; omsætningen er så stor, at merprisen
i mange tilfælde er meget beskeden; og økologien
bidrager med dyrevelfærd, færre sprøjtegifte og så
videre.

I dag tager vi det for givet, at man kan smide økologiske varer i indkøbsvognen, men det skyldes ikke mindst en gruppe
fremsynede bønder, der fik en god ide i starten af 1970’erne
og sidenhen politisk og folkelig opbakning.

Atomkraft har vi aldrig fået i Danmark. Efter en
stor debat internt i SF om atomkraft og alternativer, besluttede SF sig i 1970’erne til at sige nej tak.
Det lykkedes efterhånden at overbevise socialdemokraterne, som sammen med også Radikale og VS i
1985 fik vedtaget et nej til atomkraft på dansk grund i
Folketinget. Mindre kendt er måske, at SF også dengang kæmpede imod kulkraft.
SF havde et alternativ for øje. Nemlig vindmøller. Det
begyndte rundt omkring på gårdspladser og med hjælp
fra den lokale smed med møller, der producerede en
lille brøkdel af det, de nyeste vindmøller producerer.
Der var brug for støtte og ret til at tilslutte møllerne til
elnettet – kampe som SF tog i Folketinget. I 90’erne
kørte Svend Auken og SF parløb for udbygning af
møllerne – de blev større og større og den nødven-

dige støtte pr. energienhed (kWh) mindre og mindre.
Og miraklet skete. I dag står vindmøller for ca. 40
procent. af Danmarks elforsyning, og tallet forventes at stige markant i de kommende år som følge af
energiaftalerne fra 2012 og 2018. Vel og mærke med
en produktionspris, der er lavere end for et nyt kulfyret værk, i hvert fald når møllerne står på land. Og
i Hirtshals stiller man 4 moderne vindmøller op hele
uden tilskud – der er rigtig god vind i Hirtshals, men
alligevel en milepæl.

En vindmølle af ældre dato. Vindmølleeventyret startede
småt, men i dag er det big business. Energiselskabet Ørsted
(tidligere DONG) har i dag en større markedsværdi end både
Mærsk og Danske Bank.

Jeg er som dansker og SF’er faktisk rigtig stolt af den
moderne vindmølle, som ret beset er Danmarks vigtigste bidrag til at løse den globale klimakrise. Det start-

ede lokalt og småt, og der er måske nogen der synes,
det er blevet for stort og multinationalt i dag. Sådan
har jeg det ikke; nej jeg glæder mig over udviklingen
– for der er jo brug for vindkraft netop i den helt store
skala.
Man skal ikke foregive, at folket altid er enige i grønne
fremskridt. Det enige folk er en populistisk fiktion.
Steen Gade har fortalt mig om, hvordan jagtloven i
1982 indebar et paradigmeskift fra en lov, der skulle
sikre et jagtudbytte til en lov, der skulle beskytte
blandt andet vadefugle, hvor strandskade, vibe, kobbersneppe og 7 andre fuglearter blev fredede. Meget
naturligt var Dansk Ornitologisk forening begejstret
og aktiv i kampen dengang, mens jægerne ikke var
glade. Som politisk parti er det nødvendigt at lytte til
argumenterne, men også at forme sin egen mening
om hvad der skal gøres. Der skulle i øvrigt gå 11 år før
noget så skadeligt som blyhagl blev forbudt.
I 1980’erne begyndte også fagbevægelsen for alvor at
komme ind i den grønne kamp. Arbejdsmiljø havde
man været optaget af længe, men det var noget nyt
og nyskabende, at SiD – som senere er fusioneret med
Kvindeligt Arbejderforbund til 3F – engagerede sig i
miljøkampen, og så at miljøkrav og –indsatser snarere
end at koste job er noget, der kan skabe nye job. Det
var fremsynet, så fremsynet, at den ellers yderst
kompetente finansminister Lykketoft nogle år senere
efter sigende gik og småbrokkede sig over, at SF blev
ved med at snakke om ”små grønne mænd” som et
beskæftigelsestiltag. Nå, SF fik da penge til nogle små
grønne mænd, og i dag er begrebet grønne job accepteret af alle - Danmarks Statistik offentliggør endda tal
for den grønne beskæftigelse.

EU har på mange måder været en allieret i kampen
for et bedre miljø. Selvom EU oprindelig var et fællesmarked med vægt på det økonomiske samarbejde, er
erkendelsen af nødvendigheden af fælles miljøregulering og senere klimapolitik vokset – ligesom det er sket
i medlemslandene. Men det sker i høj i samspil med
– pres fra om man vil – progressive medlemslande,
grønne organisationer og andre gode kræfter.
Lad mig nævne generationsmålet på kemikalieområdet: Det betyder, at vi skal hele tiden reducere tilførslen af stoffer til miljøet, sådan at vi indenfor en
generation kommer ned på det naturlige baggrundsniveauer for naturligt forekommende stoffer og nærnul koncentrationer af menneskeskabte, syntetiske
stoffer. For mig er det stadig rettesnoren for, hvordan
vi skal regulere kemikalierne, og jeg er stolt af, at SF
faktisk var forfatter til den folketingsvedtagelse, der i
1990 fastslog at generationsmålet for kemikalier skal
være udgangspunktet for, hvordan vi regulerer kemiske stoffer. Dengang skete det med henvisning til
Nordsøkonferencerne, hvor miljøministre for Nordsølandene og EU-kommissionen lovede hinanden handling mod forurening af Nordsøen. I 1995 blev Generationsmålet vedtaget af Nordsølandene. Det gjaldt
dengang om udledninger til havet, men princippet
bruges også på andre områder – og bør dække også
luft, jord, fødevarer og forbrugerprodukter:
Der skal lægges loft på udledningerne og fremover
må de kun gå i en retning: ned. Det er præcist det der
siden blev hjørnestenen i EU’s Vandrammedirektiv.
Her har alle medlemslande vedtaget bindende EU-lovgivning om at tilførslerne til vandmiljøet skal forbedres efter generationsmålet. Danmark endte godt nok
med at undlade at stemme for Vandrammedirektivet i

2000, men det var fordi Svend Auken synes at formuleringen var for slap.
Det er lidt underligt at tænke på, at vi har haft en regering, der var så langt fremme i skoene, når vi i dag
ser hvordan Venstre-ledede regeringer siden 2001 har
forsøgt at forsinke og underimplementere Vandrammedirektivet med landbrugspakker og alle mulige andre særlige, kortsigtede og sorte hensyn til landbruget
i Danmark. Kvælstofforureningen er steget de seneste
år! Danmark er ikke længere den grønne frontløber,
som vi var engang, men er faldet langt tilbage i feltet.
Omvendt viser det, at en folketingsbeslutning om et
miljømål kan få afsmittende effekt på EU’s lovgivning,
når vi har en ordentlig regering der viser lederskab.
Miljøkampen i Danmark er også en miljøkamp i EU. Og
det gør en forskel, hvad Danmark gør. Og derfor er det
også et europæisk problem, når vi har en regering, der
gerne kalder sig grøn, men som er sort.

Kapitel 3. Modstand mod
grøn omstilling

D

er er efterhånden få politikere, der ikke kalder sig
for grønne i en eller anden udstrækning og både
erhvervsliv og organisationer ser store grønne muligheder. Alligevel går det alt for langsomt. Jeg tror, at
det i høj grad skyldes, at når det gælder konkret regulering, forbud eller nye grønne afgifter, så er der alligevel en betydelig modstand, ikke altid fra et flertal,
men fra stærke kræfter, der er imod og som politikerne ikke tør sætte sig imod

EU har igennem en del år stillet krav til, at biler skulle
køre længere per liter benzin eller diesel. Det er velkendt, at især tyskerne med en stor bilindustri har
trådt på bremsen i den sammenhæng. Der har været
stærk modstand fra ejerne af bilindustrien, men også
fra fagforeningerne. At der er modstand, er sådan set
til at forstå, selvom det også kan være livsfarligt for
en industri ikke at omstille sig i tide. Men det burde
ikke stå i vejen for grøn omstilling. Og det er endnu
værre. For bilfabrikkerne har slet ikke levet op til
EU’s krav. Penge, der kunne være brugt til at udvikle
mere miljørigtige biler, er i stedet for blevet brug på
at snyde på vægten – med alle mulige trick har man
grønvasket bilerne. Man har snydt ved eksamen ved
at få det til at se ud som forbruget af benzin eller
diesel, og udslippet af sundhedsskadelige partikler og
NOx var mindre end det faktiske udslip. Det har man
gjort ved at manipulere groft med de officielle test.
Dermed har man fået det til at se ud som om opfyldte
de officielle normer kaldet Euro5, Euro6 etc. Men
faktisk kørte bilerne for kort på literen, og udsendte
for meget CO2, partikler og NOx. Det har skadet klimaet, og har som følge af ekstra luftforurening ført til
tusindvis af døde og mange flere skadet på helbredet
rundt omkring i Europa. I USA er der stillet krav om
erstatninger på mange milliarder dollars. I EU ser det
ud til at bilindustrien slipper langt billigere fra deres
svindelnummer, hvilket siger noget om bilindustriens
alt for store indflydelse ikke mindst i Tyskland: Der er
ganske vist vedtaget en ny regulering i EU, der skulle
sikre mod snyd og bedrag, men utroligt nok har man
valgt at lempe på kravene for at være sikker på at
bilfabrikkerne kunne leve op til dem. Jamen hallo, skal
forbrydelse virkelig betale sig?

Volkswagen var blot en af mange bilmærker, der har været
ramt af adskillige skandaler om snyd
I Danmark er også statskassen blevet massivt snydt
af dieselgate. Registreringsafgiften er nemlig lavere jo
længere en bil kan køre på literen, og i den beregning
indgår også de ekstra svindelkilometre. Hvad gjorde
regeringen så, da man skulle tilpasse sig de nye regler?
Ja de lagde lige 21 procent oveni de nye målemetoder,
så man i gennemsnit kunne bevare bilpriserne. Svindelkilometre blev til dansk lovgivning – man får rabat
også for de 21 procent kilometer, som bilen ikke kører.
Hvorfor? Svaret er vel enten Liberal Alliances sorte
indflydelse i regeringen eller en frygt for reaktionen
fra danskere, der står foran at købe bil. Jeg synes, at
man skulle have stolet på, at danskerne mener det
grønne. De 1,5 mia. kroner om året som tilpasningen
til svindel vil koste statskassen burde være brugt målrettet til at få gang i elbilsalget.
Det er desværre ikke det eneste eksempel. Kampen
for kul og de tilknyttede job var en faktor, der bidrog
til Trumps valg til amerikansk præsident, selvom der
selvfølgelig er mange amerikanere, der sagtens kan
se, at kul bare skal væk. Kul påvirker også EU’s ener-

gipolitik, hvor kulminer er en grund til at et land som
Polen opfører sig så sort som de gør.
Og da EU i en mangeårig proces fik lavet en kemikalieregulering – kaldet REACH – blev der igen taget
vidtgående hensyn til industrien. Også den store
amerikanske kemi-industri blandede sig i processen,
mest af frygt for, at den skrappere regulering skulle
brede sig til USA. Det lykkedes alligevel at få en regulering, som - selvom den langt fra er perfekt - dog var
et klart fremskridt. Det er nemt at kritisere resultatet
for ikke at være godt nok. Jeg er selv meget optaget
af flere forbud mod hormonforstyrrende stoffer, og
SF ønsker en kemikalieafgift på en række stoffer, der
burde være forbudt. Men det er jo ikke rigtigt noget
argument mod EU for heller ikke i Folketinget kommer SF altid igennem med vores ønsker på det grønne
område for nu at sige det pænt. Og heldigvis flytter EU
sig i den rigtige retning - også på kemiområdet.
Selvom det går både for tungt og for langsomt i EU,
skal vi være glade for, at vi har EU, og at der sjældent
er krav om enstemmighed - de fleste beslutninger kan
i dag tages med kvalificeret flertal. For det betyder, at
lande, hvor politikerne lader sig styre af særinteresser,
der modarbejder den grønne omstilling, kan komme i
mindretal og presses til at gøre mere end det, de ville
have gjort på egen hånd.
Og EU-samarbejdet er Danmarks mulighed for at få
indflydelse på kul, biler og kemi. Danmark har jo
hverken kulminer, bilfabrikker og kun en begrænset kemiindustri. Det er nok en af grundene til, at
det grønne i lange perioder har haft bedre betingelser
herhjemme. Det gælder dog ikke fornuftige grønne afgifter, som der er meget modstand imod, og hvor Dansk Industri og dele af fagbevægelsen går hånd i hånd

om at være imod. Det er ikke godt. Med en omhyggelig
udformning, kan grønne afgifter være en god eller
endda den bedste måde at løse et miljøproblem på.
Jeg kan godt forstå, at lønmodtagere kan være bange
for at miste deres job, men det er faktisk sjældent at
grøn regulering koster job – og slet ikke i et tempo,
hvor der skal fyringer fremfor for naturlig afgang til.
Jeg kan faktisk ikke komme på et eksempel – selvom truslerne har været der. Grønne afgifter er heller
ikke naturligt populære i befolkningen; de koster jo
på husholdningsbudgettet. Jeg kan godt gribe mig i at
ønske en bedre sammenhæng mellem befolkningens
ønsker om grøn politik og så samme befolknings holdning til grønne afgifter.
Og så hører det med til den historie, at der er masser
af beskæftigelse i den grønne omstilling. Derfor er det
gode svar i høj grad at hjælpe dem, der føler sig truet
på jobbet med efteruddannelse – og gerne grøn efteruddannelse.
Vi har dog et erhverv, der gang på gang har vist sig at
være uendelig forslæbende, når det gælder den grønne
omstilling. Det er et erhverv, der står for 30 procent
af vores klimaforurening og mange af vores andre
miljøproblemer. Det er naturligvis landbruget, som jeg
taler om. Jeg har mange gange opfordret landbruget til
at spille aktivt med i den grønne omstilling, men indtil
nu er det ikke rigtigt blevet til noget. De har foretrukket at pleje deres gode kontakter til især Venstre, der
altid er villig til at se bort fra gode liberale principper,
som at forureneren betaler til fordel for kortsigtede
landbrugsinteresser. Og også Socialdemokratiet er
påvirkelige, ikke mindst på grund af den beskæftigelse
landbruget siges at skabe. Et tal som Landbrug og
Fødevarer måske af den grund er omhyggelige med at
puste op.

Beskyttelsen af vores vandløb, søer og fjorde er et
tydeligt eksempel på modstand. Forurening og iltsvind
førte i 1987 til Danmarks første vandmiljøplan. Den
fremstilles undertiden som en populistisk reaktion på,
at TV viste et par døde hummere i 1986. Det usaglige
bestod for mig at se dog i, at man ikke havde gjort
noget tidligere. Industriens forurening af vandløb blev
stoppet hurtigt; kommunerne byggede spildevandsanlæg på stribe; men landbruget er stadig ikke i mål
her 33 år efter. Og det er kun krav fra EU, der får mig
til at tør tro på, at vandmiljøet nu bliver bragt i orden.
Regeringen har kun gjort problemet værre. Og selvom
tidsfristen ligger otte år fremme i 2027, har regeringen
bedt EU om at få udsætte denne frist yderligere, ikke
alene for Danmark, men for hele EU. Ja, hvad gør man
ikke for vennerne i landbruget?
Også når det gælder luftforurening, har landbruget en
særstilling. Der udledes ammoniak fra staldene, og
udover at det stinker, giver det også flere sundhedsskader og dødsfald, fordi luftforureningen forværres.
Der er teknologiske løsninger på problemet, og SF
sikrede i 2014, at der blev afsat penge til at give tilskud
til landmænd, der tog disse sundhedsvenlige løsninger
i brug – selvom det egentlig burde forureneren, der
betaler. Efterfølgende har de Venstreledede regeringer
nedprioriteret indsatsen markant, og dermed vendt det
blinde øje til sundhedsproblemerne. Statsministerens
interesse for sundhed overtrumfes helt åbenbart af
interessen for landbruget. Igen et område, hvor vi kan
være glade for EU-regulering – ammoniakforurening
er i høj grad et grænseoverskridende problem. Men
også et område, hvor EU burde gå langt mere til stålet.
Måske er det langt om længe ved ændre sig. Landbruget er gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening om at ønske store landbrugsarealer omlagt til

natur. Ganske vist på skatteydernes regning, men alligevel. Landbrug og Fødevarer har nu en ambition om
landbruget skal være klimaneutralt i 2050. Og landbrugets to store andelsvirksomheder Arla og Danish
Crown har fremlagt rigtig gode klimaambitioner også
for de landmænd, der leverer henholdsvis mælk og
slagtedyr til de to virksomheder. Der mangler stadig
konkretisering af hvordan det skal ske, men Rom blev
jo ikke bygget på en dag.
Der er mennesker, der frygter at blive ramt økonomisk
eller på anden vis af den grønne omstilling. Al forandring skaber usikkerhed, og selvom frygten kan være
overdrevet, er det er rigtigt vigtigt, at vi tager hensyn til dem, der faktisk bliver ramt og prøver at finde
løsninger, der sikrer, at den grønne omstilling bliver
fair. Men det må ikke føre til politiske fodslæberi og
handlingslammelse. Vi har simpelthen ikke råd til andet. Vi kan ikke tillade, at grådighed og særinteresser
blokerer for en grøn omstilling, der kommer fællesskabet til gavn.
Der skal lyttes mere til de mange, der ønsker store
grønne ambitioner og mindre til forskellige særinteresser, der står på bremsen.

Kapitel 4. Rent vand og god natur

N

år man åbner en vandhane kommer der, næsten
ligegyldig hvor man er i Danmark, rent og velsmagende vand ud. I Danmark tilsættes der ikke længere klor til drikkevand, sådan som man kan opleve
det i andre lande, og det er yderst sjældent, at man

bliver syg af at drikke vandet. Mange steder i udlandet
er vi nødt til at købe vand på flaske, men det er svært
at forstå, hvorfor det skulle være nødvendigt her til
lands.
Det gode danske vand er grundvand, også i hovedstadsområdet, hvor man i nu ti år ikke har været tvunget
til at bruge overfladevand. Det er blevet muligt, fordi
vi er blevet bedre til at spare på vandet efter, at der i
1993 blev indført en afgift på vores vandforbrug. Det er
et godt eksempel på en fornuftig grøn afgift.
Men det er ikke en naturlov, at grundvand er rent. Jeg
synes ærligt talt, at det er for dårligt, at folkestyret i
mange år ikke har kunnet blevet enige om en beskyttelse af vores vandboringer. Det lykkede endelig her i
2019 at lave en bred politisk aftale, men ideel er den
ikke. Der vil gå måske 4-5 år før problemerne er løst
og de fastlagte beskyttelseszoner er mindre end de
burde være ud fra forsigtighedsprincippet. Og endelig
får landmænd, der pålægges begrænsninger, overkompensation – som sædvanligt. For i virkeligheden
ville der stort set ikke være noget tab, hvis landmanden bare valgte at lægge om til økologi, hvor man
jo kan få støtte i omlægningsperioden. I øvrigt burde
princippet selvfølgelig være, at forureneren betaler.
Nå, SF gik med i aftalen trods alle disse betænkeligheder, for vi skal have sikret vores grundvand, og
fordi der trods alt er tale om små beløb i det store spil.
En anden trussel mod drikkevandet er, at jorden nogle
steder er giftig. Udover at true grundvandet kan det
forurene vandløb og søer, og også landarealer. For
eksempel fra Cheminovas giftdepot ved Høfde 42
på Jyllands vestkyst og hele halvøen Rønland, hvor
Cheminova har forurenet siden 1950erne. Ja, faktisk
bidrog staten også direkte med at hælde gift i depotet

– utænkeligt i dag, men tidligere var miljøreguleringen meget lempelig eller ligefrem ikkeeksisterende, og
mange virksomheder hældte lidt af hvert ud på deres
jord. Undertiden lovligt efter datidens lov; undertiden
ulovligt. I dag er der strenge regler mod den slags, og
dem der overtræder den skal betale både regningen for
oprydning og bøder. Men vi lever stadig med fortidens
synder, hvor man ikke kan gøre krav gældende mod
synderen.
Det er regionerne, der har opgaven med at rydde op på
disse giftgrunde. Skiftende regeringer har bare ikke
givet dem ret mange penge til at løse opgaven. Det vil
ifølge Miljøministeriet tage omkring 50 år før opgaven
er løst med det nuværende tempo. Hertil kommer, at
der vil givetvis hele tiden blive opdaget nye, gamle
forureninger. Det lange forløb skyldes især en række
meget store forureninger, de såkaldte generationsforureninger som Cheminovagrunden/høfde 42, Colstrupgrundene, Lynfrosten i Nyborg, Grindsted by og Kærgaard Klitplantage, der lægger beslag på en stor del
af de sparsomme bevillinger. Der er brug for et ekstra
statsligt tilskud til at få ryddet op i generationsforureningerne, og de burde løses indenfor højst 10 år. Det
vil også betyde, at regionerne fik frigjort penge til at
løse alle de mindre jordforureninger, så man kunne
komme i bund på måske 20 år. Samlet set behøver det
ikke blive dyrere, hvis vi sætter fart på oprydningen,
fordi det også koster bare at have giftgrundene liggende.

10 mio. kr. om året i 10 år. Bedre end ingenting, men
kun nogle få procent ekstra og dermed alt for lidt.
En ting der er i gang er omlægning af landbrugsarealer
til skov. Der bliver mere og mere skov i Danmark.
På verdensplan bliver der derimod mindre skov, og
mønsteret er tydeligt – skoven hugges ned i fattigere
lande, mens der bliver mere skov i rigere lande. Det
hænger sammen med, at bæredygtig skovdrift giver
et begrænset markedsøkonomisk udbytte, så fattige
lande har svært ved at finde penge til at bevare skoven. I rigere lande træffes der derimod typisk beslutninger om at bevare og øge skovarealet og indføre
bæredygtig skovdrift og områder med urørt skov.
Blandt andet etablerer mange lande store nationalparker med masser af skov.
Høfde42 på en stomfuld efterårsdag. Hver dag tager v
 andet
en ny bid af værnet, der skal beskytte mod den tikkende
miljøkatastrofe. Under sandet gemmer sig bl.a. 7 tons ren
kviksølv og ca. 100 tons giftige pesticider (Kilde: Region
Midt).

Der er også arbejdspladser i hurtigere oprydning. Danske firmaer som Krüger og Fortum er langt fremme
med metoder til oprensning af jordforurening, og hvis
de får afprøvet deres metoder i et hurtigere tempo kan
de vinde flere kontrakter i udlandet. For jordforureninger er langt fra kun et dansk problem. Så igen – lad
os bare komme i gang. Regeringen har foreslået at
nedlægge regionerne, og vil derfor flytte opgaven med
Generationsforureningerne til staten. Det er uklart og
udokumenteret, hvorfor det skulle være et fremskridt.
Oprindelig ville regeringen ikke tilføre området 1 øre
ekstra, men i den aftale de har indgået med DF tilføres

År 1800 var Danmark et fattigt land. Skovarealet var
i bund med kun to procent af landets samlede areal.
I 1807 tog englænderne den danske flåde, og for en
sjælden gangs skyld var krig godt for naturen: Kongen
besluttede, at der skulle plantes en masse ege til brug
for flåden. Trækrigsskibe er der ikke mange tilbage af
i dag, men mange af egene pryder stadig landskabet.
Det blev vendepunktet. I dag er skovarealet oppe på
ca. 13 procent, men det er ikke nok. I 1989 tilsluttede
et bredt flertal i Folketinget sig, at skovarealet skulle
fordobles i løbet af det, man kalder en trægeneration
på 75 år, altså frem til 2064. Den målsætning er nødlidende. Skovarealet er vokset i knap en tredjedel af det
tempo, der er brug for at nå i mål. Vi skal op i tempo,
og vi må meget gerne komme i mål inden 2064.
Det er ikke billigt, men hvis vi bruger de nødvendige
penge, er det investering til flerfold glæde for vores
børn og børnebørn. At bruge penge her er det modsatte
af at ”smide en regning i børneværelset”. SF har fore-

slået, at der udarbejdes en plan for hurtig udvidelse af
skovarealet, så skovmålsætningen nås med behørigt
hensyn til de mange gode grunde til, at vi skal have
mere skov: Skov og især urørt skov rummer mange
forskellige arter, og fremmer dermed biodiversiteten,
som ellers er for nedadgående. Mere skov betyder
også mindre udledning af kvælstof til vores vandløb.
Grundvandet under skov er typisk godt beskyttet – det
afhænger dog af, om der anvendes sprøjtegift i skovdriften. Skov leverer træ til fx møbelindustrien. Og
så er det jo herligt at gå en tur en skoven eller bare
køre forbi en smuk skov. Og skov binder store mængder kulstof, som ellers ville bidrage til den globale
opvarmning i form af kuldioxid – et argument der ikke
spillede så stor en rolle, da Folketinget tog beslutningen i 1989, og derfor er en god grund til sætte meget
mere gang i omlægningen til skov.
Der er en diskussion om, hvilket af disse formål, som
er vigtigst. Jeg mener, at de alle sammen er vigtige.
Så en del, men kun en del, af skoven skal være i drift
og levere træ til forskellige formål. En fordel er, at
det giver et økonomisk bidrag. For nogen lyder det
nærmest blasfemisk, men jeg ser det sådan, at hvis
en del af vores skovareal bidrager med indtægter, så
kan vi få mere skov for de penge, der bliver sat af.
Det betyder så, at vi kommer hurtigere i mål med
skovmålsætningen. Og så kan noget af træet bruges til
træhuse, så der bliver mindre brug for den klimabelastende cement.
Natur er meget andet end skov. Det er en god ide med
nationalparker i Danmark, men det vi har set indtil nu er ikke imponerende. Sat på spidsen har man
tegnet en grøn streg rundt om et område og kaldt det
en nationalpark, fordi der i forvejen lå noget skov,
nogle søer og lidt anden natur. Der har været meget få

penge til at skabe sammenhæng i nationalparkernes
natur. Således mangler der mange steder forbindelser,
hvor dyr kan komme fra en naturenklave til en anden.
Årsagen er både jordejernes modvilje mod at bidrage,
og at det kan være ganske dyrt. Men vi har brug for at
være mere ambitiøse - også når det gælder natur, som
ikke er skov. Nøgleordet er mere plads til natur.
Vi skal have mere vild natur. Også i det åbne land. Jeg
har aftalt med Mette Frederiksen (S), at vi efter valget
vil etablere 15 vilde naturparker på statens og kommunernes areal, som giver den sammenhængende
og vilde natur et massivt løft. I disse naturparker vil
der være store ”vilde” naturoplevelser, hvor træer og
andre planter hverken dyrkes, høstes eller fældes, og
hvor der udsættes større, planteædende dyr der vil
påvirke naturparkerne så de kommer tættere på deres
oprindelige udgangspunkt som dansk natur. Vi ved
også, at dyr tiltrækker publikum, som vi kan se i dag
med for eksempel vildhestene på Langeland og elgene i
Lille Vildmose.
Mens nationalparkerne ikke hænger så godt sammen,
ser vi desværre, at landbruget lægger mindre marker
sammen til større og større ensartede marker, hvor
hegn, vandhuller og små buskadser sløjes – undertiden ulovligt. Mange års begrænsninger på et landbrugs størrelse har ikke været effektivt til at stoppe
den udvikling. Det logiske vil være at sætte direkte
ind, kræve disse såkaldte småisotoper beskyttet og
kontrollere, at de bliver det, hvilket i dag kan ske ved
satellitovervågning. Og så skal det være muligt at
modtage landbrugsstøtte også til disse arealer, så det
ikke bliver en direkte byrde at bevare dem.
Der er ikke noget af det her, der er gratis. Men udgifterne er faktisk begrænsede. Et løft på 1 milliard

kroner om året ville give mulighed for år for år at
rense op efter generationsforureninger i løbet af en
kort årrække. Det vil løfte kvaliteten af dansk natur,
bidrage til at sikre grundvandet yderligere, ligesom det
vil have betydning for landbrugets klimaforurening at
omdanne landbrugsjord til skov. Det lyder af meget,
men det er cirka 0,05 procent af vores bruttonationalprodukt. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre. SF har
foreslået, at vi hvert år overfører 1 milliard kroner af
mange ubrugte midler på årets finanslov til en grøn
fond, der kan sætte fart på løsningen af disse grønne
opgaver. For at opfylde skovmålsætningen, er der brug
for måske yderligere 1 milliard kroner om året.

Kapitel 5. Kemi, affald og plastik
Bremseværdier eller nuludledninger
Kemikalier har spillet en stor rolle i den industrielle
revolution og spiller fortsat en stor rolle i dag. Almindelige forbrugere kan hurtigt få indtryk af at kemikaliejunglen er helt overskuelig, ja, det rene kemikaos.
Jeg har det næsten på samme måde, selvom jeg har
arbejdet med kemi-politik i mange år. For indtrykket
af kemikaos er desværre ikke helt forkert.
I dag er der tusindvis af kemikalier, der uden at være
ordentligt undersøgte flyder rundt i varer, affald og
spildevand – og endda også findes i vores kroppe.. EU
har faktisk forsøgt at få mere styr på det - REACH er
forkortelsen for EU’s kemikalielovgivning, som trådte i
kraft i 2007 og indfases frem til 2022. Den har betydet,
at en række stoffer er forsvundet fra markedet eller
at de alene anvendes i lukkede processer. Det skyldes blandt andet, at producenterne er blevet pålagt et

større ansvar, og at stoffer, der produceres eller anvendes skal registreres alt afhængig af, hvor meget der
produceres eller anvendes. REACH er langt fra perfekt,
men før REACH var der reelt tale om et mørkere og
dybere kemikaos, hvor det var lovligt at bruge kemikalier ingen myndigheder havde hørt om. Et godt
princip i REACH er, at når der findes erstatninger, der
er mindre skadelige end gamle kemikalier – herunder
”lovløse” kemikalier, der aldrig var testet og godkendt – skal de gamle, mere skadelige stoffer udfases
Der findes også en liste over stoffer, der sådan set bare
venter på at blive forbudt, når der findes erstatninger
for dem. Dette gode princip burde dog strammes op, så
udfasning skete hurtigere og mere konsekvent.
Det er som sagt ekstremt kompliceret at overskue og
gennemskue kemikalielovgivningen i Danmark, EU og
globalt. Ikke mindst fordi der er så mange sæt af love:
Pesticider reguleres med et sæt, kosmetik et anden,
kvælstof et helt tredje. Jeg vil nøjes med at pege på, at
der grundlæggende er to helt forskellige metoder eller
udgangspunkter at tage afsæt i. De definerer samtidigt, hvor blå henholdsvis rød blok står i Folketinget:
Bremseværdier eller grænseværdier.

12 ‘squishies’ - plastikfigurer til børn - blev i sommeren
2018 trukket tilbage som følge af alt for høje forekomster af
skadelige stoffer. Også produkter fra den kinesiske webshop
“Wish” har ofte været i søgelyset for at indeholde uønsket
kemi.

Alle er dog enige om at tage udgangspunkt i den
risikobaserede tilgang, hvor der fastsættes grænseværdier for alle ’relevante’ stoffer i vand, fødevarer,
luft, legetøj, kosmetik ud fra dyreforsøg eller viden,
der er opnået på anden vis, og ud fra hvor ofte vi udsættes for hvor meget af stoffet. Altså en regulering,
der baserer sig på dosis: hvor meget gift der lovligt
må sive fra et legetøj over i et barn, hvis legetøjet skal
tillades markedsført i EU: hvor meget glyfosat, som
er det aktive stof i round-up, der må være i brødkorn
eller havregryn; hvor store doser hormonforstyrrende
stoffer vores krop kan tåle.
I gamle dage stoppede man op her og stolede blindt på
videnskaben eller måske snarere brugte ”videnskaben” som undskyldning for at gøre ingenting eller alt
for lidt. Og det gør Venstre, LA, DF og andre partier

kan finde på det. De vil gerne lade som om grænseværdier giver tilstrækkelig sikkerhed og garanti.
Presset indrømmer de måske, at også påvirkninger
under grænseværdien giver skader, men disse anses så
som ”acceptable” skader. Det er ikke i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet, for dermed bliver
grænseværdierne i praksis til ’bremseværdier’ som blå
regeringer, myndigheder, politikere og industri kan
henvise til, når der opstår kritik eller findes nye sammenhænge mellem skader på sundhed eller natur og
konkrete kemikalier eller farligt affald. Altså dårlige
undskyldninger for ikke at gøre mere. Så når du hører
en Venstre-politiker sige for eksempel, at et pesticid i
grundvandet er ufarligt, så betyder det noget andet –
nemlig at stoffet ikke findes over grænseværdien.
I en moderne kemikaliepolitik stopper man ikke her.
Man beholder grænseværdierne som et administrativt
redskab for at sikre en minimumsbeskyttelse. Men
man tilføjer, at alle stoffer der har skadelige egenskaber i forhold til at forårsage kræft, ændre arveanlæg,
true fostre og forplantningen eller er hormonforstyrrende til stadighed skal udfases og forbydes i produkter og reduceres i udledningerne til vand og luft.
Grænseværdierne ses som foranderlige i takt med at
ny viden og bedre alternativer dukker op. Og ikke som
bremseværdier.
Men er det ikke naivt at tro, at vi helt kan undvære
farlige kemikalier? Jo, der er områder indenfor medicin, lukkede industrielle produktioner m.v., hvor der
altid vil findes farlige kemikalier, fordi man skal bruge
de farlige egenskaber til gode formål som at slå kræft
ned eller til at skabe et særligt materiale, der måske
kan erstatte et andet materiale, som vi ønsker at undgå af hensyn til klimaet. Der mange andre eksempler
og det er sjældent disse anvendelser, der er problemet

– problemet er de tusindvis af kemikalier, vi udsættes
for i hverdagen gennem fødevarer, forbrugerprodukter
og bare ved at trække vejret, og hvor de ubehagelige
virkninger sagtens kan skyldes at vi udsættes for en
kombination af påvirkninger fra to eller flere stoffer –
den såkaldte cocktaileffekt – som vi næsten intet ved
om og aldrig kommer til at kunne gennemskue, antallet af kombinationer taget i betragtning. Endnu en
grund til ikke at lade sig bremse ved grænseværdier.
Fra affald til genbrug
Affald er et stigende problem verden over. Det er et
problem på to måder. Åbenlyst fordi affald er noget
grimt skidt. Det gælder affald på gader og i naturen,
men også affald der ophobes på lossepladser rundt
omkring i verden, hvor der dannes metan og ophobes
diverse giftstoffer i form af kemikalier og tungmetaller.
Indtil slutningen af 1980’erne blev der dumpet store
mængder affald i havene og kemisk affald blev afbrændt på havafbrændingsskibe som Vulcanus. Det
blev så forbudt, ligesom der kom indskrænkninger i
muligheden for at udlede affald til floder og kyster, og
forbud mod dumpning af affald i havet. Det var sådan
set fint nok – men det blev desværre startskuddet til
en omfattende eksport af farligt affald til udviklingslandene, ikke mindst Afrika. Et forbud i Baselkonventionen i 1990 satte officielt en stopper for den trafik,
i særlig grad fra Europa, hvor EU har vedtaget meget
stramme regler.

Der findes desværre fortsat utallige ulækre lossepladser
rundt om i verden, men heldigvis går det også fremad. I
Danmark brænder vi det meste af vores affald, men der er
behov for at vi begynder at genbruge det i stedet for.

På den måde er der sket fremskridt – især i vores del
af verden – og i Danmark er der i dag forbud mod åbne
lossepladser og begrænsninger i, hvad der må smides
på lossepladser i det hele taget. Men vi har stadig et
problem med affald: Vi brænder rigtigt meget affald af,
og selvom om røgen forsøges renset med filtre og skrubbere er der en tilbageværende luftforurening, giftig
flyveaske og affald fra røgrensningen, der deponeres
blandt andet på Langøya i Oslofjorden. Det er mildt
sagt ikke ideelt. Det bedste man kan sige om det er, at
affald i hvert fald leverer noget energi – og det er også
bedre end åbne lossepladser.
Det andet problem ved affald er, at det er udtryk for
resursespild. Affaldets spejlbillede er resurseforbrug,
og mange af disse resurser vil blive en mangelvare
engang i fremtiden – hvis de ikke allerede er det i dag.

Forskellen er vigtig, for resurser, der allerede i dag er
en mangelvare, kan der sagtens være god markedsøkonomi i at genbruge. Meget jern, kobber og elektronik kan det betale sig at genanvende – men det skal
jo samles ind, og det bliver det ikke altid. Og efter sigende kan det give mere mening at ”grave” efter guld
på en losseplads fremfor i en guldmine. Men mange
andre resurser er i dag så billige, at genanvendelse
ikke kan betale sig på markedsvilkår – grundlæggende
fordi markedet har med at ”tænke” kortsigtet - og slet
ikke medmindre at indsamling, sortering mv. organiseres systematisk.
Det er det vi skal i gang med. En god ting fra SF’s
regeringstid var en ret ambitiøs affaldsstrategi, og nu
har Bornholm valgt at gå hele vejen – i 2032 skal der
være stop for affaldsforbrænding på solskinsøen, og
alt fast affald skal genbruges eller genanvendes. Så er
der madaffaldet. Her er planen at det skal bruges til at
lave biogas. Og det er faktisk meget bedre end afbrænding, fordi det giver meget mere energi, endda en
meget anvendelig energiform, nemlig gas, som kommer til at spille en central rolle i fremtidens grønne
energisystem.

havfugle, fisk og havets pattedyr. 100.000 sæler,
hvaler og én million fugle lader hvert år livet på grund
af plastforurening. Plasten kan indeholde miljøgifte,
og mikroplast kan opsamle miljøgifte fra havvandet.
Disse gifte vil blive mere og mere koncentreret længere man kommer op i fødekæden – og dermed i mennesker, der spiser fisk og skaldyr. Vi ved stadig alt for
lidt om omfang og skader, herunder om mulige skader
på mennesker. Plastaffald er på den måde blevet den
seneste ’miljøoverraskelse’ i en lang række af hovsaerkendelser de seneste 50-60 år.
I dag tømmes 8 millioner tons plastikaffald ud i
havene hvert år svarende til en skraldevogn fuld i
minuttet.

SF foreslår, at resten af Danmark følger i Bornholms
fodspor. Jeg ser meget gerne en dialog med industrien om, hvilke typer af affald de kan bruge til hvad,
herunder hvordan vi udviklet den bedste grønne
teknologi til genbrug og –anvendelse.
Plast
Det er ikke mange år siden, at plastaffald på strandene
og i naturen kun blev set som noget, der var grimt. Et
æstetisk problem. Og det er da også temmelig ulækkert med brugte vatpinde af plast i vores farvande.
Men nu ved vi, at det også er et kæmpeproblem for

Et udsnit af noget af det plastikaffald jeg selv fandt da jeg i
juni 2018 besøgte Roskilde Fjord med Plastic Change.

Det er helt afgørende, at der bliver sat helt klare mål
for indsatsen. I forhold til mikroplast skal vi have
fastsat grænseværdier (som ikke må blive bremseværdier) for indholdet af plast i vandmiljøet, herunder
havvand. Så ved vi, hvad vi skal gøre på landjorden for at nå frem til målet – renseanlæggene skal
have membraner, der skal opsamle plast helt ned
til mikroskopisk størrelse. Men det betyder jo så, at
spildevandsslammet indeholder endnu mere plast end
det allerede gør. Og med præcise miljøkrav til mikroplast i miljøet vil spildevandsslammet ikke længere
kunne afhændes til landbruget til gødning – for så
vender plasten jo tilbage til miljøet og fødekæden.
Plasten og andre organiske, miljøfremmede stoffer
såsom ftalater og andre, der havner i vores spildevand
skal i stedet uskadeliggøres ved fx gennem i og for sig
kendte teknologier som pyrolyse eller termisk forgasning. Jeg er glad for, at SF tidligt fik afsat penge
på finansloven til at få den eksisterende viden frem i
øjenhøjde.
Og jeg er glad for, at vi fik samlet Folketinget om et
krav til regeringen om at levere en handlingsplan mod
plastforurening. Desværre har regeringen ikke kunnet levere varen. Regeringen er kun kommet et enkelt skridt i den rigtige retning gennem en plastplan,
der vil gøre det nemmere at få indsamlet mere plast
til genanvendelse. Det er fint. Men det stopper ikke
plastforurening af havet. Og det forhindrer heller ikke,
at restplastaffald, der ikke umiddelbart kan genanvendes bliver brændt af på forbrændingsanlæggene og
lavet om til CO2, slagger og miljøfarligt røggasrensningsaffald, der skal deponeres uden for Danmark.
Og, jo, der kommer også energi ud af forbrændingen,
men eftersom stort set alt plast i dag er fremstillet af
fossil olie, er det fossil energi med fuldt CO2-udslip.

Vi skal videre med teknologier til at oparbejde restplastaffald til nye råstoffer som alternativ til forbrænding – det kan måske gøres ved behandling
med enzymer. Her fik SF nogle formuleringer ind i
plastplanen om at vi skal i gang med at anvende ny
teknologi, der kan føre til øget genanvendelse af plast.
Her ligger vejen frem og en oplagt opgave for en ny
regering.

Kapitel 6. Vi mangler et par planeter

I

dag forbruger hele verden, hvad der svarer til 1,7
planeter. Eller mere præcist frugtbar jord svarende
til 1,7 gange det frugtbare areal på Jorden. Det kan
lade sig gøre på kort sigt, fordi vi stifter grøn gæld
– vi bruger for mange resurser og forurener i et højt
tempo. De præcise tal og metoder til at opgøre ”planetforbruget” kan diskuteres, men jeg er ikke i tvivl
om, at det overordnede billede holder: Det her går ikke
i længden. Der er nogle grænser for den væksten mål
i fysiske enheder – hvor mange tons CO2 kan vi sende
ud i atmosfæren, hvor mange kvadratkilometer jord
kan vi dyrke, hvor mange tons råstoffer af forskellig slags kan vi hive op af jorden? - og vi er ved at nå
nogle af disse grænser. Vi er samtidig udfordret af to
fakta:
Den ene er, at befolkningsvæksten vil fortsætte. Vi
er i dag ca. 7,7 mia. mennesker og FN forventer at
befolkningen først vil stabilisere sig omkring 11 milliarder, altså cirka 50 procent flere, end vi er i dag. Det
er faktisk en god nyhed. For det første fordi den af-

spejler, at levealderen er stigende i næsten alle lande. I
mange, fattige afrikanske lande kan man for eksempel
forvente at blive 70 år eller mere mod langt mindre
for bare 20-30 år siden. Længere levealder trækker i
retning af flere mennesker i verden. Den anden del af
den gode nyhed er, at i dag får verdens befolkning ikke
flere børn end, at befolkningstallet sandsynligvis vil
stabilisere sig på sigt, selvom der er usikkerhed især
om udviklingen i en række afrikanske lande. Den enkelte kvinde i verden føder i dag langt færre børn end
tidligere, og alt tyder på, at det hænger systematisk
sammen øget økonomisk velstand.
Det er så bare den anden udfordring: I dag beslaglægger en borger i den rige del af verden langt flere
resurser end de mange, der lever i fattige lande. Hvis
de fattige får et resurseforbrug, som vi har i den rige
del af verden i dag så kommer det til at gå helt galt.
Det er ikke nødvendigvis vores forbrug, som vi normalt forstår det, der er problemet. Det er resurseforbruget, altså brugen af fossile brændstoffer, skov og
landbrugsareal, der er udfordringen.
Kort sagt bliver vi flere, og mange vil forhåbentlig
komme ud af deres fattigdom – mens vi fortsat kun vil
have én planet til rådighed. Hvad gør vi?
Vi kan starte med forbruget af fossile brændstoffer.
Det skal vi som bekendt afvikle af hensyn til klimaet.
Og hvis vi gør det forsvinder langt over halvdelen af
planetforbruget. Det betyder, at kampen for 100 procent. Vedvarende energi også er afgørende i kampen
mod overforbruget af planeter. Lykkes den er vi nede
på at bruge ca. 0,6 planet beregnet ud fra det nuværende befolkningstal.
Det næststørste synder er fødevareforbruget. Det
beslaglægger et meget stort areal; ikke mindst til foder

til kødproduktionen. Det er et problem, vi skal løse
af hensyn til klimaet, så også her er der kampen mod
globale opvarmning og mod overforbrug af planetens
frugtbare areal på mange måder sammenfaldende.
Udfordringen bliver ikke mindre af, at vi ikke kan
bruge alt tilgængeligt areal til fødevareproduktion.
Der er også brug for at bevare – og genrejse – forskellige typer af natur, som led i kampen for at bevare den
biologiske mangfoldighed, altså biodiversiteten.
I de seneste år har den globale biodiversitetskrise
heldigvis fået stadig større opmærksomhed. Omkring
9 ud af 10 arter er stadig ukendte for videnskaben,
som derfor er henvist til at skønne – gætte på fristes
man til at sige - at tabet af arter er 100 – 1.000 gange
større end den naturlige rate på 1-2 arter om året.
Krisen skyldes først og fremmest, at arealerne med
vild natur skrumper ind. Hvad enten det er fældning
af tropisk skov, ørkenspredning eller erosion på grund af ødelæggende landbrug, eller at det intensive
landbrug både fylder meget og kræver mere. Nogle
ganske få arter - mennesker og husdyr – står for ca.
7 procent af den samlede vægt af alle dyr på jorden og
vejer 24 gange så meget som alle vildtlevende pattedyr. Resten er fordelt på ca. 10 millioner arter. Det
er fint og nødvendigt med indsatser for at redde tigre,
pandaer og bjerggorillaer, men de økologiske systemer
er afhængige af alle disse ”krible-krable” arter, og den
eneste måde at beskytte dem på er at give dem plads
og beskytte forskellige naturtyper.
Biodiversitetskonventionen fra 1992, som næsten alle
verdens har tilsluttet sig, har gode målsætninger, men
ikke meget konkret indhold, men danner rammen for
konkrete fremskridt vedtaget efterfølgende. Men der
er langt igen, og det kræver et stærkt EU at få skabt

fremdrift. Og dette kræver igen, at der er EU-lande
der er parate til at tage teten. Historisk har Danmark
som landbrugsland været ret uinteresseret i at gøre en
afgørende forskel. Helt galt er det gået under de Venstre-ledede regeringer fra 2001.
En naturtype har vi dog for meget af, og der kommer
stadig mere – nemlig ørken. En del ørken er naturlig,
men meget skabes gennem menneskers udpining af
jord, herunder gennem overgræsning, for intensivt
landbrug og gennem skovfældning og –afbrænding.
Hertil kommer effekten af klimaforandringerne. En
indsats mod ørkendannelse og beplantning af menneskeskabt ørken vil have mange fordele, herunder
klimagavnlig kulstofbinding og beskyttelse af landbrugsjord mod sandflugt.
Udover frugtbar jord er der en del andre resurser, som
vi bruger i et højere tempo end det er er bæredygtigt
og holdbart. En af dem er fosfor, som er helt nødvendigt for al plantevækst – naturlig som dyrket. Fosfor kommer fra miner, det bruges til kunstgødning,
optages i afgrøderne og det meste ender i havet. Det
er ikke et bæredygtigt kredsløb, fordi minerne efterhånden tømmes, og der dannes stort set ikke nye
forekomster. Det i øvrigt er sådan, at langt størstedelen af de kendte reserver findes i lande i Nordafrika og
Mellemøsten, som langt fra alle er politisk stabile, og
som – hvis de finder sammen – vil kunne få en meget
magtfuld position ligesom de olieproducerende landes
organisation OPEC havde det i især 1970’erne.
Fosfor er ikke en fornybar ressource ligesom solenergi og vand, men fosfor kan genbruges. Der er et vist
genbrug af fosfor: Husdyrgødning indeholder fosfor som stammer fra foderet og i Danmark bringes
spildevandsslam, som indeholder fosfor fra vores

spiste fødevarer, ud på markerne. Det sidste er ikke
optimalt, fordi slammet også indeholder medicinrester, miljøfremmede stoffer og tungmetaller. Fosfor
kan i dag i vidt omfang udskilles fra spildevandsslam,
og det er en teknologi, der er eller meget snart bliver
rentabel – fordi fosfor har værdi. Der er også teknologier i landbruget, der kan bruges til at udskille fosfor
fra gylle, hvilket betyder at man mere nøjagtigt kan
dosere og nyttiggøre fosforen. Man kan ikke komme
op på 100 procent genbrug, men vi kan komme meget
højere op end i dag.

Bundfældningstanke på et rensningsanlæg, der står for den
første mekaniske rensning af spildevand. Det er typisk først
senere under den biologiske rensning, at fosfor sorteres fra.

Et af de største resurseproblemer i verden er mangel på ferskvand og især rent vand. Der er masser af
steder, hvor man bruger så meget vand, at grund-

vandsspejlet synker – man er altså ved at opbruge
grundvandet. Coloradofloden i det vestlige USA er kun
en skygge af sig selv, hvilket truer vandforsyningen
i blandt andet Californien. Indiens hellige flod Ganges og mange andre floder er så forurenede, at det er
sundhedsfarligt at bruge eller bade i vandet. Det er alvorlige, men dog lokale problemer; der er også mange
i steder i verden, hvor der er nok ferskvand. Den store
vandsluger er overalt landbruget, og mere effektive
vandingsformer vil betyde rigtigt meget. I byerne vil
mindsket vandtab fra rør give et bidrag – i Danmark
er det sådan, at vandværkerne skal betale afgift af
vandspild fra rørene, hvis det overstiger 10 pct. af
vandmængden. Det betyder, at Danmark har et meget
lavere vandspild end andre lande. Det er i øvrigt ved at
være på tide at sætte grænsen ned fra 10 til fx 5 pct.
Danmark har en del vandteknologiske virksomheder.
Blandt andet bliver rensningsteknologierne bedre og
bedre. Man kan i dag få mindre, lokale rensningsanlæg, der kan tilknyttes et sygehus, og som kan rense
vandet så godt, at det kan ”genbruges” som drikkevand. Det er noget af en præstation, fordi sygehuses spildevand indeholder, ikke overraskende, mange
medicinrester. Sådanne rensningsanlæg kan give et
bidrag til at løse problemerne med mangel på rent
vand i verden.
Vi har en stor opgave med at sikre, at vi ikke overforbruger resurser, som vores børn og børnebørn også har
brug for. Den rigtige og realistiske tilgang er at være
ambitiøs, men også konkret – hvor er problemerne og
hvad er løsningerne?

DEL II. KLIMAET

Kapitel 7. Klimaet – et
helt særligt problem

K

limaforandringerne har allerede skabt store problemer og gjort katastrofer såsom tropiske storme
langt voldsommere. Og i de næste årtier vil det kun
blive værre, selv hvis vi sætter ind for fuld kraft. Det
er imidlertid ikke kun i sin gennemgribende voldsomhed, at den globale opvarmning er et helt særligt
problem.
Det er også et problem, at CO2 er usynlig – både i
bogstavelig og overført betydning. Enhver kan se at
der kommer sort røg ud af en skorsten eller et udstødningsrør; når badevandet er inficeret med bakterier er
det ret klart, at det hænger sammen med kloaksystemer og manglende rensningsanlæg; og når skove og
søer dør af svovlsyre er årsagssammenhængen nem at
forstå.
Sådan er det ikke med globale opvarmning. Der er
sågar mennesker, der benægter, at kloden bliver varmere – om end selv Trump langt om længe har indset
det. Og så har der været mange forsøg på at give andre
forklaringer, hvor opvarmningen ikke er menneskeskabt. I dag er videnskaben nærmest 100 pct. enig om
både at klodens bliver varmere og om menneskets helt
afgørende bidrag hertil, men der findes stadig benægtere, ikke mindst i USA.
Fristelsen til at benægte hænger sammen med, at
den globale opvarmning uden sammenligning er det
dyreste miljøproblem at løse. Ganske vist tyder alt på,

at det er endnu dyrere at lade være – det var et vigtigt
budskab i Sternrapporten fra 2006. Men når der skal
stilles om for mange, mange milliarder kroner vil
nogen blive ramt økonomisk. Vi har ikke mindst set
kulmineejere og olieselskaber finansiere kampagner
og uhæderlig forskning, der benægter sammenhængen. Det der er rigtigt er, at omstilling kræver store
investeringer – og dermed omkostninger her og nu
- hvor de største gevinster i form af tab der undgås,
ligger et godt stykke ude i fremtiden. Det stiller store
krav til politikernes evne til at lede og befolkningens
evne til at forstå – en forståelse, der heldigvis bliver
større hele tiden.
Global opvarmning er også det ultimative grænseoverskridende miljøproblem. Fremtidens klima er totalt
ligeglad med, om det er Danmark, Australien eller
Chile, der sender et ton CO2 op i luften. Det giver en
stor fristelse til at gøre for lidt og lade andre bære de
politiske og økonomiske omkostninger ved klimaindsatsen. Det er selvsagt ikke i orden, men mekanismen
findes desværre. Når den Venstreledede danske regering foretrækker bogholderikneb fremfor handling for
at leve op til Danmarks klimaforpligtelser i EU er det
den mekanisme, der er på spil. Når Trump trækker
USA af Parisaftalen – det samme. Lige præcis fristelsen til at skubbe omkostningerne over på de andre
bliver ikke løst af Parisaftalen.
Der er imidlertid også en opmuntrende kendsgerning
blandt de forhold, der gør klimaproblemet til noget
særligt. Ellers i hvert fald den del, der bliver skabt
af vores energiforbrug. Vi kan nemlig erstatte vores
brug af fossile brændstoffer med vedvarende energi.
Ikke 50, 80 eller 90, men 100 procent. Teknologierne
findes i dag; nogle af dem er meget dyre, såsom syntetisk fremstilling af flybrændstof på basis af biomasse;

nogle kræver meget store investeringer – for eksempel
omlægning af bilparken fra benzin og diesel til el og
biogas; men andre er billige – ny vindkraft er mange
steder afhængigt af vindforholdene billigere end ny
kulkraft. Samlet set er konklusionen er dog, at det er
muligt at omstille hele verdens energiforsyning i løbet
af en generation. Fra på det tidspunkt vil vi have fjernet kilden til det, der i dag udgør omkring 60 procent
af den globale klimaforurening.
Desværre ser det det tungere ud, når det gælder den
del af klimaforureningen, der stammer fra fødevareproduktion, rovdrift på skov og cementproduktion.

Kapitel 8. På vej til at gøre os fri
af fossile brændstoffer

K

limaudfordringen er enorm og kan virke uoverskuelig, og når noget er uoverskueligt, kan det
virke som om der ikke rigtigt sker noget – det hele
bliver bare ved med at være uoverskueligt. Men ser
man på Danmark og går man ned og kigger på de enkelte sektorer, de enkelte elementer, er billedet mere
nuanceret. Man får man et overblik over, hvad der er
ved at være løst, hvad der kan løses indenfor en kort
tidshorisont, og hvor det halter gevaldigt.
Det hvor det går bedst er i elforsyningen. I 2000 kom
størstedelen af vores el fra kulværker. Så begyndte
vindmøllerne at tage en større og større bid. Energiaftalen i 2012 under S-R-SF-regeringen betød endnu
flere vindmøller og en omlægning fra kul til biomasse.
Og med Energiaftalen i 2018 er forventningen, at vi i

2030 kan producere mere el fra vindmøller, solceller
og biomasse end vi kommer til at bruge. De seneste
udbud har vist at vindmøller på land og store solcelleanlæg næsten ikke behøver støtte. Kul vil være helt
udfaset fra elproduktionen – og vi presser på for at
det sker endnu hurtigere. I alle tilfælde vil det være et
meget stort fremskridt, som også betyder, at vi snart
kan bruge el med meget bedre grøn samvittighed end
i dag. Hele den omlægning er i høj grad muliggjort af,
at vi i Danmark har udviklet den moderne vindmølle.
Og der er masser af plads til vindmøller. Alene i Nordsøen, Østersøen og havene ud for Storbritannien er
der fornuftige placeringer til så mange vindmøller, at
de kan producere dobbelt så meget strøm, som alle
kulkraftværker i Europa i dag tilsammen - og dermed
dække 80 pct. af EU’s forventede elforbrug i 2030. Vel
og mærke til en pris, der er lavere end strøm fra nye
kulkraftsværker. Det betyder også, at vi kan skimte
den dag, hvor vi ikke længere behøver brænde flis og
træpiller af i vores kraftværker.
Der er desværre et uløst problem. Der skal jo altid være
strøm i kontakten, og vinden – den blæser ikke altid.
Det problem kan man afhjælpe på forskellig vis: Man
kan satse på forskellige former for vedvarende energi.
Det er for eksempel klogt at blande solceller og vindmøller. Man kan sørge for gode udlandsforbindelser,
så man kan sende strøm fra lande med overskud til
lande med underskud. Specielt forbindelser til Norge
og Sverige er vigtige for Danmark, fordi vores nordiske
naboer har masser af vandkraft, som har den store
fordel, at det er en form for vedvarende energi som
man kan skrue op og ned for efter behov. Man kan
også flytte noget af elforbruget over til de tidspunkter, hvor vinden blæser lystigt – ikke mindst kan man
bruge store, eldrevne varmepumper i fjernvarmesek-

toren og så gemme varmen i store vandbeholdere til
den skal bruges.
Men alt det er næppe nok. Der er brug for lagring. Billige batterier med stor kapacitet er måske den hellige
gral – eller snarere ”the missing link” – i fremtidens
grønne elsystem. Batterier er stadig forholdsvis dyre,
men prisen falder drastisk og forventes at fortsætte
med at falde – hvilket også vil gøre elbiler betydelig
billigere. Det er opmuntrende. Og så er der også andre
muligheder for lagring, herunder at bruge gas. Gas er
nemt at lagre – vi har i forvejen meget store gaslagre
i Danmark i Lille Torup og Stenlille. De kan rumme
gas svarende til flere måneders elforbrug. Har man gas
kan man hurtigt starte en gasturbine og producere el.
I dag bruger vi overvejende naturgas, som er et fossilt
brændstof, der bidrager til den globale opvarmning.
Men en helt tilsvarende gas kan fremstilles som vedvarende energi; man kan kalde det grøn gas. Biogas er
den mest kendte grønne gas, men der er mange muligheder. Og ikke mindst kan man fremstille grøn gas
ved at bruge elektricitet – og vand og CO2 som vi har
henholdsvis nok og for meget af. Endnu er det en ret
dyr proces, men vi kan håbe den kommer ned i pris,
for så er der også en god anvendelse af overskydende
el ’når vinden blæser for meget’.
Biogas kan fremstilles fra det meste organiske materiale. Det kan være spildevandsslam, gylle, madaffald,
men også forskellige plantedele som ikke bruges til
føde. Ved at bioforgasse gylle opnås en dobbelt klimafordel – der fordamper mindre af klimagassen metan
fra gyllen og man udvinder grøn gas fra gyllen. Endvidere mindsker man fordampning af giftig ammoniak
mv. Biogas har således en række miljøfordele.

Grøn gas er ikke kun en vigtig brik til at skabe forsyningssikkerhed i fremtidens grønne el-system. Gas
bruges allerede i transportsektoren, og vil måske være
den bedste løsning for lastbiler, anden tung transport
og i skibsfarten. Der er ligeledes industrielle processer, der ikke kan omlægges til el, og her vil man typisk
kunne bruge gas. Der er i dag enkelte virksomheder
i Danmark, der bruger kul og olie til deres processer,
hvor man kan erstatte med gas. Allerede omlægning
til naturgas vil være en klimamæssig fordel, og er man
først der, er det let at omlægge til grøn gas. Grøn gas
vil også kunne bruges til opvarmning – ”natur”gasfyr
– men her er der mange gode og billige alternativer.
I dag er grøn gas – biogas – dyr at lave, og kræver
store offentlige tilskud, men en af de store aktører
på markedet forventer en halvering af prisen frem til
2030.

Madaffald, tang, gylle og slam er blot nogle af de ting, der
kan bruges til at lave grøn gas.

Så gas er rigtig vigtig, og derfor har SF fået med i
Energiaftalen fra 2018, at der skal udarbejdes en gasstrategi. Vi ser gerne, at naturgassen er udfaset senest midt i 2030’erne, hvor der så er opbygget en stor
produktion af grøn gas. Biogas er mest kendt, men
det kan også være pyrolysegas, termisk gas (gas fra
opvarmning af fx træ eller organisk affald under iltfattige forhold) eller gas der produceres ved at bruge
strøm fra fx vindmøller til at spalte vand i ilt og brint,
og derefter blande brint og CO2 til metan. Der er
brug for at forske i, hvordan disse sådant set kendte

teknologier kan effektiviseres og gøres billigere – for
det store problem er at det ikke er billigt.
Efter el er varme det område hvor det går bedst med
klimakampen. 65 procent af alle danske hjem bruger
fjernvarme, og med Energiaftalen fra 2018 forventes
over 90 procent af fjernvarmen i 2030 at være baseret
på vedvarende energi – resten kommer hovedsageligt
fra forbrænding af affald, som SF vil have stoppet senest i 2032. Det er faktisk ret stærkt, for fjernvarmen
står overfor en stor omstilling: Tidligere var varme fra
de store værker typisk et restprodukt fra elproduktionen. Det var rigtigt smart at udnytte denne varme,
som i næsten alle andre lande bare gik til spilde. Men
når el kommer fra vind og sol, er der ikke nogen restvarme af betydning. Så grøn elproduktion forudsætter
også en anden måde at producere varme på. Her er der
heldigvis en vifte af grønne teknologier, der er ved at
blive taget i brug: Eldrevne varmepumper, solvarme,
jordvarme (geotermi) mv. kombineret med noget
biomasse og gas. Lagring er ikke så stort et problem;
varme kan lagres for eksempel i store vandtanke.
Der hvor man ikke bruger fjernvarme, er omstillingen
også godt på vej. Oliefyret er på vej ud – det er simpelthen for dyrt. Naturgas er stadig udbredt, og her skal
vi have flere over på et alternativ. Mange bruger i dag
er træpiller, flisfyr eller brændeovne, og det er sjældent en god løsning. Både fordi ingen rigtig ved, om
det træ der bruges, stammer fra bæredygtig skovdrift
– her har varmeværkerne en certificeringsordning,
som ikke er perfekt, men dog giver en vis tryghed. Og
fordi afbrænding især i brændeovne giver en masse
luftforurening.
Heldigvis er der et godt alternativ i form af
varmepumper. De bruger el til at fremstille varme,

og de kan, lidt magisk, fremstille langt mere varmeenergi end de bruger af el-energi. Det gør de
ved at hive varme ud af omgivelserne, og det bliver
varmepumperne bedre og bedre til. Mange kender dem
fra deres sommerhus og i Sverige er det en udbredt
opvarmningsform også i helårshuse. Vi kommer også
til at bruge dem meget mere herhjemme.
Så jeg er ret fortrøstningsfuld, når det gælder
opvarmning. Med et forbehold. Det kniber med at få
isoleret vores bygninger bedre. Nye bygninger skal leve
op til skrappe energikrav. Problemet er de eksisterende
bygninger. Ganske vist er danske bygninger egentlig
ret godt isolerede i forhold til mange andre lande, men
der kan gøres mere, og det paradoksale er, at meget af
det, som man kan gøre – isolere sit tag, sine hulmure,
vælge de mest energirigtige vinduer, lave termostatstyring af varmen – hurtigt tjener sig ind igen. Der har
været forsøgt med tilskud og skattefradrag, og en vis
virkning er der, men det er ligesom vi ikke gider. Der
mangler en nøgle til, hvad vi skal gøre. En mulighed
er at lave en energifond, der kan yde billige lån og lade
entreprenører tilbyde helhedsløsninger, der omfatter
det hele – inklusiv oprydning på loftet måske – og sådan, at man samlet set er garanteret en mindre udgift
til varme inklusiv renter og afdrag for de lån, der har
betalt for bedre isolering og øvrige tiltag, der sparer på
energien Der kommer til at gå en del år før al klima-,
miljø- og naturbelastning fra opvarmning er væk, og
derfor er det vigtigt, at vi ikke fråser med energien –
som jo heller ikke er gratis.
Det ligger noget tungere i transportsektoren. Det skyldes blandt andet snyderiskandalen i bilbranchen med
dens massive fup med, hvor energieffektive de nye
biler var. De har systematisk omgået de krav, som EU
har stillet, og ikke mindst Tyskland har holdt hån-

den over dem – også efter at skandalen kom frem. Et
eksempel på elendig erhvervspolitik. Men alligevel er
den enkelte bil blevet mere energieffektiv. Det er bare
blevet opvejet af, at vi ejer flere biler og kører mere i
dem. Også godstransporten vokser. Derfor er klimaforureningen fra transportsektoren voksende. Vi har
ikke fået knækket kurven.
Men der er ved at ske en masse. For mig var det en
øjenåbner at læse om at flere fabrikanter nu markedsfører lastbiler, der kører på el. For 10 år siden sagde de
fleste, at det ville aldrig ske. Og endnu flere benægtede
at fly kunne flyve på el – og så langt er vi heller ikke
kommet, bortset fra et topersoners norsk fly. Men i
dag tages muligheden seriøst, mest sandsynligt måske
som hybridfly med både el og brændstof – som kunne
være biobaseret.

giften i mange år. Det er på tide at skære igennem, og
det behøver ikke være så indviklet. Registreringsafgiften er i forvejen afhængig af bilens CO2-udslip og
den sammenhæng skal bare skærpes. Og så skal man i
gang med forberede vejafgifter (roadpricing), der skal
afhænge af trængsel og miljøbelastning. SF ønsker et
fuldt stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030, og
år for år frem til da skal vi øge salget af elbiler markant på bekostning af fossilbilerne. For lastbiler og
måske busser vil grøn gas også være en mulighed.

Mere jordnært findes der allerede varebiler, der kører
rundt på el. De mange varebiler, der kører rundt og
aflever pakker og dagligvarer kan altså erstattes med
elbiler, og det vil betyde mindre af den sundhedsskadelige luftforurening. Det problem er størst i de store
byer, og derfor har SF foreslået at alle store byer kan
indføre skærpede miljøzoner i den takt de ønsker –
men med et lovkrav om at indfører forbud mod dieselbiler i byerne senest i 2025. Det vil give en stærk
tilskyndelse til at køre på el, biogas eller lignende også
udenfor byerne - for at undgå omladning.
For personbiler er det afgørende med en grøn omlægning af bilafgifterne. Her kniber det især med
viljen til at gøre forurenende biler dyrere; vi har endda
haft en regering, der har lettet registreringsafgiften
markant og på en måde, der har været til størst fordel
for store, dyre biler, der forurener mest. Der har været
arbejdet med en grøn omlægning af registreringsaf-

Danmark halter bagud, når det kommer til den grønne omstilling på vejene. Sølle 0,69% af alle nye solgte biler i 2018
var elbiler. Til sammenligning var 31,2% af alle nye solgte
biler i Norge elbiler.

Endelig skal vi arbejde for mere cykling og bedre
kollektiv transport. Det er der mange gode grunde til,
herunder en klimagevinst, som vil blive forstærket
af, at busser og tog fremover kommer til at køre på
el, biogas eller anden vedvarende energi. Togfonden
som jeg som Transportminister fik gennemført i 2013
indebærer elektrificering af store dele af jernbanen, og
dermed en markant CO2-besparelse, så det er vigtigt
at holde fast i den. Nu er flere kommuner, der har
planer om at gå over til el- eller biogasbusser, og det
skal vi have udbredt til alle buslinjer. Og cyklisme er
ikke kun CO2-frit, det er også sundt og cykler fylder
meget mindre end biler. Elcyklerne betyder at flere
ture kan klares på cykel – det giver nye muligheder.
S-R-SF-regeringen fastlagde i 2011 en målsætning
om, at fossile brændstoffer skulle ud af transportsektoren senest i 2050. Den teknologiske udvikling har
overhalet den målsætning. Det kan nås adskillige år
før. Der vil stadig i 2049 være nogle få, gamle benzinog dieselbiler og formentlig også fly, der har brug for
flydende brændstof, men det er muligt at forsyne dem
med biobrændstoffer fremstillet af planterester eller
lignende.

Kapitel 9. Landbruget – det
svære klimaproblem

D

et er muligt, realistisk og tidsmæssigt indenfor
rækkevidde at udfase de fossile brændstoffer helt
og aldeles. Derimod kan vi ikke undvære fødevarer; vi

har brug for landbruget. Og et stop for alle udledninger
af drivhusgasser fra landbruget kan næppe lade sig
gøre. Der er masser af processer omkring landbrugsdrift, der indebærer udledning af drivhusgasserne lattergas, metan og CO2. Heldigvis er der også naturlige
processer, der går den modsatte vej – planter optager
CO2 og metan nedbrydes forholdsvis hurtigt i atmosfæren, men disse naturlige processer har slet ikke
kunne følge med de stærkt forhøjede udslip.
Sådanne processer fandt også sted før mennesket kom
til, og de har fundet sted i hele vores historie. Også før
menneskets aftryk på klimaet blev synligt, kunne processerne komme ud af balance og påvirke den globale
temperatur. Det nye er, at den måde vi bedriver landbrug på, systematisk pumper langt flere drivhusgasser
ud i atmosfæren end naturen kan nå at nedbryde eller
optage.
Og det kan hurtigt blive værre, fordi det globale folketal stadig vil vokse, hvilket øger forbruget af fødevarer.
Det forstærkes af en ret stærk historisk sammenhæng
i retning af, at mennesker, når de får råd til det, spiser
mere kød og andre animalske produkter. Det er dog
ikke en naturlov og der er også stor variation fra land
til land. Danmark har således et langt større kødforbrug per indbygger end Italien – selvom levestandarden i de to lande er ret ens.
Flere mennesker og mere kød per person kan få det
til at lyde som håbløst at stoppe klimaforureningen
fra landbruget. Men det er værd at huske på, at ingen
lande i dag har et landbrug, der reguleres eller drives
efter det mål at være så klimavenligt som muligt.
Landbruget har tidligere forandret sig til uigenkendelighed i et land som Danmark; der er investeret masser
af penge og kreativitet i forskning, udvikling og ibrug-

tagning af nye landbrugsmetoder; men fokus har helt
overvejende været på at øge udbyttet. De penge og
den kreativitet skal vi have kanaliseret over i, hvordan
landbruget kan gøres mere klimavenligt. Præcis hvor
langt man kan komme, tør jeg ikke sige, men allerede
nu er der en lang række muligheder, der kan tages i
brug.
Man kan indføre såkaldt præcisionslandbrug, hvor
man begrænser kørsel med tunge maskiner etc. Køers
bøvseri belaster klimaet markant, og det kan modvirkes gennem tilsætning af for eksempel fedt til deres
foder, og måske også ved at avle på køer, der bøvser
mindre. Alt det der kommer ud af den anden ende –
gyllen – kan forarbejdes for eksempel i biogasanlæg,
der både betyder, at der slipper færre drivhusgasser ud
i atmosfæren og at der bliver mindre behov for naturgas. Der er mange muligheder, og der skal turbo på at
rulle dem ud. Og det er også essentielt i langt højere
grad at vælge afgrøder, der binder meget kulstof i jorden – her er græs for eksempel meget bedre end korn.
Noget der virkelig vil batte er at holde op med at
dyrke de jorde der belaster klimaet mest. En lille del
af landbrugets arealer består af særlige jorde, hvor der
er opsamlet rigtig meget kulstof i jorden – det kan
være gamle tørvemoser. Når man dyrker disse såkaldt
organogene jorde frigøres dette kulstof i form af CO2.
Det betyder, at næsten 30 procent af den del af landbrugets klimabelastning, der stammer fra marker
kommer fra disse omkring 3 procent af det samlede
areal (nogle opgørelser kommer frem til lidt andre tal).
Klimamæssigt er det en rigtig dårlig ide at fortsætte
dyrkning her.
Et større skovareal vil også betyde et mindre dyrket
areal. Derved fjernes klimabelastningen fra dyrknin-

gen af disse jorde, og der bindes kulstof i skoven.
Det samme er tilfældet hvis vi stopper med at dyrke i
ådalene.
Mange af disse tiltag vil både gavne klimaet og bidrage
til at løse andre miljøproblemer. Ikke mindst hvis man
er omhyggelig med hvilke jorde, der skal tages ud af
landbrugsdriften. Landbrugets udledning af kvælstof,
fosfor og til dels pesticider til vandløb og søer begrænses markant ved at tage jorden tæt på vores åer
ud af drift. Og pesticidfrit skovbrug over grundvandboringer mv. vil være med sikre grundvandet. Samtidig betyder produktion af biogas og generelt bedre
måder at behandle gyllen på, at vi får mindre af den
meget skadelige ammoniakfordampning.
Der er rigtig mange muligheder, men for at komme
i mål er vi formentlig også nødt til at kigge på vores
madvaner. I dag spildes en meget stor del af al den
mad, der fremstilles i verden – i Danmark går der
mellem 2 og 2,5 kilo mad til spilde for hver dansker
hver uge. Det er samlet set i produktionen, butikkerne
og hjemmene. I mange ulande er det endnu værre,
hvilket hænger sammen med manglende kølefaciliteter
– ofte kombineret med et varmt og fugtigt klima.
Mindre madspild er en enorm gevinst for klimaet, og
som udgangspunkt også en økonomisk gevinst.

med at spise kød – især okse- og lammekød. Det tror
jeg er en tung vej at gå. Mange mennesker kan godt
lide kød, æg, mælk, ost og smør. Og jeg tror ikke, at
vi behøver gå så langt som alle sammen at blive vegetarer eller veganere.
Selvom jeg er optimist tror jeg ikke, at vi ender med
et landbrug som er fuldt ud klimaneutralt. Men jeg
er sikker på, at vi kan komme meget længere ned i
klimabelastning, også globalt, selvom befolkningen
vokser.

Vi er i dag blevet bedre til at undgå madspild end vi bare var
for få år siden. Det skyldes bl.a. at mad der har overskredet
sidste salgsdato nu bruges eller gives væk i stedet for at blive
destrueret.
I WeFoods butikker kan man f.eks. købe madvarer, der ellers
ville være blevet smidt ud som følge af forkert mærkning,
beskadiget emballage eller fordi varerne er tæt på udløbsdatoen.

Og så er der grund til at kigge på vores forbrug af kød
og andre animalske produkter. Især okse- og lammekød og mange oste belaster klimaet rigtig meget, og
selv om teknologi kan reducere belastningen, vil den
stadig være stor. Samtidig er danskernes kostsammensætning, hvor vi spiser rigtig meget kød og bruger
mange mejeriprodukter ikke særlig sund. På globalt
niveau ser det noget anderledes ud, her er forbruget
af kød i mange lande så beskedent, at man ikke kan
forlange en nedskæring (nærmere tværtimod). Der er
mange, der argumenter for, at man helt skal holde op

Kapitel 10. Parisaftalen
– en sløj aftale, som er
bedre end ingenting

J

ublen var stor i Paris i 2015, da det årlige klimatopmøde endte med enighed om en aftale. Jeg deltog
selv i jublen, og det var der også grund til, for alternativet havde været et nyt sammenbrud ligesom det
vi var vidne til i København i 2009 under Lars Løkke
Rasmussens pinligt inkompetente ledelse.
Der er gode ting i aftalen. Det slås fast, at klimaforandringerne er menneskeskabte, at det haster med at
stoppe klimaforureningen, at temperaturstigningerne
skal holdes under 2 grader og helst på 1,5 grad samt at
de rige lande har et økonomisk ansvar for at hjælpe de
fattigere lande med både at begrænse deres klimaforurening og med at afhjælpe konsekvenserne af varme
og mere voldsomt vejr.

Problemet er, at aftalen på ingen måde sikrer, at vi
når 2 gradersmålet endsige 1,5 gradersmålet. Princippet i aftalen er, at landene og EU skal indberette, hvad
de har tænkt sig at gøre og så med 5 års mellemrum
komme med nye indberetninger, om hvad de vil gøre
mere end det de tidligere har lovet. Der er ikke noget
krav om, at det enkelte land skal levere en bestemt
indsats eller nogen økonomisk straf for ikke at gøre
det. Aftalen bygger på et håb om, at der vil være et
moralsk, politisk og diplomatisk pres i og på de enkelte lande for at gøre noget.

Desværre tyder erfaringerne på, at det ikke virker. Der
er meget få lande, der lever op til FN’s gamle krav om
at bruge mindst 0,7 procent af bruttonationalindkomsten på ulandsbistand. Det er velkendt, at når der er
konferencer om nødhjælp er der stor ivrighed for at
afgive gyldne løfter og ingen ivrighed for at leve op til
dem. Parisaftalens løfte om, at de rige lande skulle yde
100 milliarder klimadollars til de fattige lande i 2020,
er der ikke mange, der tror bliver opfyldt.
Det kollektive ansvar som Parisaftalen så rigtigt
beskriver, risikerer at blive ingens ansvar. Og det er
katastrofalt. Jeg ved godt, at aftalen formentlig var det
muliges kunst, men problemets alvor taget i betragtning burde noget mere og bedre have været muligt.
Grundlæggende burde en aftale fastsætte krav til hvor
meget klimaforureningen skal være reduceret i 2025,
2030, 2035 og så videre og det burde så være omsat til
en forpligtelse for det enkelte land.
Det var det, man gjorde med Kyoto-aftalen fra 1997.
Aftalen led af flere mangler, herunder at den kun
omfattede de rige lande, og det brugte USA’s Senat
som undskyldning for ikke at acceptere aftalen. Senere
sprang andre lande fra, og eftersom der ikke var nogen
form for sanktioner, havde det ikke rigtig nogen konsekvenser – andet end negative for klimaet.

I oktober 2009 afholdt Maldiverne et regeringsmøde u
 nder
vand - det første i verdenshistorien! Mødet skulle sætte
fokus på, hvad der vil ske med Maldiverne, hvis ikke man gør
noget ved klimaforandringerne.

Der er en betydelig modstand mod en forpligtende
model, fordi det opfattes som indgreb i det enkelte
lands selvbestemmelse – også kaldet suverænitet. Men
i klimaspørgsmålet har ingen lande reel selvbestemmelse – vi kommer alle til at lide under, at problemet
ikke bliver løst. Så det reelle valg er at afgive og pulje
vores selvbestemmelse. Eller – katastrofalt – at lade de
globale opvarmningsprocesser bestemme suverænt.

Det bedste ville være, hvis der blev sat en global – og
høj – pris på klimaforurening. Det kan ske i form af
et krav om alle lande indførte en CO2-afgift på mindst
et givet niveau. Eller i form af et globalt kvotesystem,
hvor kvoter kan handles over landegrænserne. Jeg tror
dog ikke, at en høj pris kan stå alene. Der er brug for
forskning og udvikling af ny teknologi, produktstandarder, oplysningskampagner mv. Men en høj CO2pris enten via afgifter eller kvoter vil løse rigtig mange
problemer. I EU har vi langt om længe set en stigning i CO2-kvoteprisen, som har betydet at vedvarende
energi er tæt på at være konkurrencedygtig uden yderligere tilskud, fordi især kulfyring bliver dyrere når
CO2-prisen stiger; det betyder en højere elpris, som
vind og sol får glæde af. Det er rigtigt glædeligt.
EU’s ordning har været meget kritiseret, men hovedkritikpunktet koger ned til, at prisen har været for lav
eller - hvad der er det samme - at der har været for
mange kvoter i omløb. Det tror jeg ikke er en indbygget fejl i kvote-redskabet, men afspejler ganske
enkelt den beklagelige kendsgerning, at viljen til at
gøre nok ikke har været til stede. Det er ligesom, hvis
man skal banke søm i – der behøver ikke være noget
galt med hammeren, hvis det ikke lykkes; problemet
er typisk, at man ikke banker hårdt nok.
Det er dog helt centralt, at man ikke skal kunne få
kredit for projekter i lande, der ikke deltager i kvotesystemet (i EU’s system kaldet CDM mv.), fordi det
fører til alle mulige former for omgåelse. Det er fint og
nødvendigt at støtte projekter i fx ulande, men det skal
holdes adskilt fra kvotesystemet.
Et globalt kvotesystem giver selvsagt et stort slagsmål:
Hvor mange kvoter skal der være, hvem skal modtage
hvor mange og hvem skal have indtægterne fra kvote-

salget? Jeg ønsker virkeligt, at vi kommer til at opleve
det slagsmål! – og at det ender med grøn enighed.
Sådan tror jeg desværre ikke det kommer til at gå.
Jeg tror mere på, at man kunne smelte de forskellige
kvotesystemer i EU, amerikanske delstater og andre
lande sammen i et stort system. Og måske kunne man
finde på metoder til at gøre det så attraktivt at være
med i sådant kvotesystem, så flere ville tilslutte sig
hen ad vejen.
Måske er det håbløst drømmeri, men vi er nødt til at
prøve – for vi skal huske at begejstringen over, at vi
overhovedet fik en aftale har skjult, at Parisaftalen
grundlæggende er en sløj løsning.

Kapitel 11. Opsamling – klima

V

i har set, at CO2-udslippet fra energisektoren kan
vi udfase – stort set i hvert fald. På landbrug mv.
ligger det en del tungere, men der er meget vi kan
gøre. Løsningen på det kommer jeg til om et øjeblik,
men først lidt om to andre, vigtige klimasyndere: De
industrielle drivhusgasser og cementindustrien.
De industrielle drivhusgasser er meget, meget aggressive klimagasser, der heldigvis kun slippes ud i
små mængder. De bruges blandt andet i køleanlæg,
herunder køleskabe. Der findes i dag erstatninger, som
ikke skader klimaet – men som er noget dyrere. Det er
desuden vigtigt, at samle gasserne op når for eksempel
et køleskab kasseres, så de ikke slipper ud og påvirker

atmosfæren. Danmark er faktisk langt på disse punkter, og vi skal videre.
Også internationalt er det et af punkter, hvor det går
godt. I december i 2016 vedtog man i FN regi stramninger af reglerne for brug af disse industrielle drivhusgasser. Effekten er ganske betydelig: Man regner med
at stramningerne vil reducere den forventede temperaturstigning i år 2100 med så meget som en halv grad.
At det lykkedes skal uden tvivl ses på baggrund af, at
tiltagene havde forholdsvis begrænsede økonomiske
konsekvenser.
Selvom Danmark kun har én cementfabrik – nemlig
Aalborg Portland – står cement for ca. 5 pct. af vores
klimaudslip. Det skyldes, at cement udvindes fra bl.a.
kalk i en proces, der frigør CO2 fra kalken; det kommer så oveni, at processen kræver meget høje temperaturer som ikke kan opnås gennem brug af el. Og
verden bruger rigtig, rigtig meget cement, som derfor
står for hele 5 procent af den globale klimaforurening;
et tal der efter alt at dømme er stigende.

Cement er vigtigt i moderne byggeri, men udleder også store
mængder CO2, når det skal produceres. Derfor er der både
behov for at bruge alternativer, hvor det er muligt og udvikle
nye typer cement.
Det kan være svært at se, men dette hus i Göteborg centrum
er et eksempel på, at man i langt højere grad kan bygge af
materialer som træ.

Træ er et meget mere klimavenligt byggemateriale.
Træ indeholder rigtig meget kulstof, som bindes i hele
bygningens levetid og også bagefter, hvis træet genbruges – regnestykket går naturligvis kun op, hvis der
plantes nye træer til erstatning for dem, der fældes, og
helst mere. Men vi har også brug for mere klimavenlig
cement. Det oplagte er at basere produktionen på biogas eller anden grøn gas fremfor fossile brændstoffer.
Hertil kommer, at cement kan iblandes andre produkter fx en slags ler, som har et lavere klimaaftryk. Forskere på Danmarks tekniske Universitet har udviklet
en type cement med 30 pct. mindre klimabelastning –
hvis den står sin prøve er der potentiale for at reducere
den globale klimaforurening med omkring 10 gange
Danmarks samlede årlige klimaforurening. Endelig er
det sådan, at når cementen er blevet til beton, begynder betonen at opsuge CO2 fra luften. Det tager meget,
meget lang tid, men måske kan man fremskynde den
proces markant. Men der er ikke noget der tyder på, at
vi kan komme ned på 0-emission fra cement.
Det er så en af mange grunde til, at vi er nødt til at se
på opsamling af CO2; altså på hvordan vi kan hive CO2
ud af atmosfæren. Det lyder måske lidt science fictionagtigt, men det er det ikke. Faktisk har det fundet
sted fra lang tid, før mennesket trådte ind på scenen:
Træer og planter indånder CO2; ilten udånder de igen,
men kulstoffet bliver lagret i stammer, stængler,

grene, blade og rødder og noget af det kulstof bindes i
jorden som humus.
Det er helt afgørende, hvor meget kulstof, der på et
givet tidspunkt er lagret i jord, træer, afgrøder og
andre planter. Mængden af kulstof på, i og omkring
vores planet er nemlig konstant (kul er et grundstof)
og det kulstof, der er lagret, deltager ikke i den globale
opvarmning i form af CO2 i atmosfæren. Når mennesker inddrager naturarealer i landbrugsdriften frigør
det typisk kulstof – ofte fordi man brænder skov af.
I Danmark sker det i lille skala i form af, at hegn og
småkrat gradvis er blevet fjernet – men især ved at
vi dyrker jorde med et stort indhold af kulstof, hvor
dyrkningen år for år ”spiser” af jordens kulstof, og
sender det ud i atmosfæren som CO2. Som følge heraf
bindes der år for år mindre kulstof i landbrugsjorden.
Det skal der laves om på – de kulstofrige jorde skal
ikke længere dyrkes og på de jorde, der stadig dyrkes,
skal der tænkes i afgrøder, der binder en masse kulstof. Det gør græs, der har et stort rodnet. Man kan
også øge mængden af kulstof i jorden ved at tilføre
biochar fra forgasningsproceser – det er dog en udfordring at adskille kulstoffet fra miljøskadelige tungmetaller. Biochar er ellers næsten kun kulstof som
bliver meget, meget længe i jorden, og en del tyder på
at det også betyder en øget vækst og et øget rodnet, og
i øvrigt bidrager til at holde på fugtighed.
Også globalt er kulstofbinding i jorden helt central. En
ting er at få fattige lande til at holde op med at fælde
regnskov mv. – det drejer sig blandt andet om at indgå
aftaler med kompensation for økonomisk tab. En anden stor udfordring er, at ørkenerne breder sig blandt
andet på grund af rovdrift på planter og træer i sårbare
områder. Noget bruges til brændsel og en overgang til
små vedvarende energianlæg – fx solceller – vil kunne

bremse denne overudnyttelse. Det drejer sig også om
at finde dyrkningsmetoder, der er bæredygtige, og
planter, der kan overleve i ørkenområder.
Binding af kulstof kan også ske på halvkunstig vis for
eksempel gennem at dyrke alger i store tanke. Alger
har det fælles med træer og planter, at de optager CO2
og spalter det til kulstof og ilt. Algerne kan efterfølgende bruges til biobrændstoffer, fremstilling af plast
og fødevarer, hvis klimabelastning dermed reduceres.
Den naturlige eller organiske kulstofsbinding vil
være en afgørende allieret i kampen mod den globale opvarmning. Men jeg frygter, at det set i globalt
perspektiv ikke er nok. Der er brug for mere, og jeg er
blevet mere og mere overbevist om, at vi også er nødt
til at kigge på de mere teknologiske muligheder for
kulstofslagring for at reducere CO2-indholdet i atmosfæren. Lagring kan grundlæggende ske på mindst to
måder: Man kan få CO2 til at binde sig til mineraler,
sådan som det sker på Island. Og CO2 kan under tryk
presses ned i jorden eller havbunden, som det sker
udfor Norge. Jeg har som mange andre været skeptisk
overfor disse former for lagring som et løsningsbidrag.
Kunne det ikke bortlede fokus fra, at vi skal væk fra
fossile brændstoffer og over til vedvarende energi? Jeg
har skiftet mening. Af to grunde: For det første er der
nu så meget gang i vedvarende energi, og merprisen
er kommet så meget ned, at jeg føler mig sikker på at
vi kan vinde kampen om omstilling af energisektoren.
For det andet tror jeg ikke, at det er nok eller hurtigt
nok; heller selvom vi også får gang i omstillingen af
landbruget. Der vil være lande, der ikke komme i mål,
så vi er nødt til at spille på flere strenge.
Det betyder naturligvis ikke, at vi skal udstede en
blankocheck og sige ja til alle lagringsteknologier.

Når Norge ude i Nordhavet pumper Norge pænt store
mængder CO2 ned i undergrunden under havet er
der grund til at stille spørgsmålet - bliver CO2’en nu
dernede? Risikoen for at CO2 slipper løs igen er dog
næppe relevant for de teknologier, der binder CO2 til
mineraler.
Men begge lagringsteknologier har et andet problem:
De er hundedyre. Langt dyrere end vindenergi. Men
- engang for ikke så længe siden var vindenergi også
hundedyr, og i dag er prisen til at overskue. Med lidt
held kunne det gå samme vej for lagring. Vi skal ikke
gøre os afhængige af den løsning; den må ikke sinke
udbygningen med vedvarende energi; men omvendt
kan vi ikke tillade os at se bort fra noget, der måske
kan give det sidste afgørende bidrag til at holde temperaturstigningen under 1,5 grader. Det er faktisk et
punkt, hvor jeg er enig med den borgerlige regering
om, at det er klogt at satse på forskning og udvikling
på området. Herunder i om lagringen vil være sikker, eller om vi risikerer, at CO2’en alligevel siver ud i
atmosfæren.
Den store indsats ligger stadig på reduktioner, men
lagring – nok både organisk og uorganisk – bliver
nødvendig for at komme det sidste stykke vej til et
nulemissionssamfund.
Og så er det nødvendigt at sætte det ind i en stram
politisk ramme. Vi har en økonomisk Budgetlov,
der skal sikre, at politikerne ikke bruger flere penge
end de skaffer i finansiering. Budgetloven er alt for
ufleksibel, men det er vigtigt, at der er styr på samfundsøkonomien. Men det er sandelig også vigtigt, at
der er styr på klimaindsatsen. Ligesom det kan være
fristende at overskride budgetterne, og ligesom det
kan være fristende at fedte med et lands bidrag til

Parisaftalen, så kan det være fristende for en regering at svigte klimaet og overlade problemerne til den
næste regering og kommende generationer. Derfor ønsker SF en bindende klima-budgetlov. Den skal indeholde et reduktionsmål, der betyder at Danmark yder
mindst vores bidrag til at verden kommer til at overholde 1,5 graders målet og årlige delmål for, hvordan
vi når reduktionsmålet. Når regeringen fremlægger sit
finanslovsforslag, skal den også fremlægge et klimabudget, og hvis det viser, at vi ligger eller forventes at
ligge over de årlige delmål for klimaforureningen, skal
der være en pligt til at gennemføre tiltag, så vi kommer tilbage på sporet så hurtigt som muligt. Og der
skal løbende laves en oversigt over hvilke tiltag, der
kan blive brug for – ligesom Finansministeriet i dag
altid er straks-leveringsdygtig i forslag til offentlige
besparelser.

DEL III. DEN POLITISKE ØKONOMI

Kapitel 12. Klima, miljø og økonomi
”Klimaet kræver, at vi stopper den økonomiske vækst og
reducerer vores forbrug markant”. Jeg hører det ofte, og
jeg tror, at det for mange er et forsøg på at udtrykke
situationens alvor og det, at vi for enhver pris skal
stoppe klimakatastrofen. Og det sidste er jeg enig i.
Men jeg er ikke enig i, at løsningen er at stoppe den
økonomiske vækst, og jeg tror heller ikke, at det er
nødvendigt sådant generelt at mindske vores forbrug

– selvom lavere forbrug af oksekød og flyrejser absolut
giver mening. Det vi har brug for er begavet vækst.
Det grundlæggende problem er, at nulvækst simpelthen ikke løser problemet. Og hvis vi skal løse det
gennem reduceret forbrug skal vi ned på et niveau,
som jeg ikke tror danskerne er i nærheden af at ville
acceptere. Nøgleordet er derfor ikke mindre, men
anderledes. Vi har brug for en hurtig og markant grøn
omstilling, og ser vi på de teknologiske muligheder,
kan vi med sikkerhed komme i mål på energiområdet
og vi kan samtidig komme rigtig langt på fødevareområdet.
Der er nogen, der ikke har det så godt med henvisninger til teknologi, men hvorfor egentlig det? Det er
klart, at der er en række ting, der skal være testet af,
før man bruger ny teknologi, og en løs Lomborgagtig
henvisning til smart teknologi, der måske eller måske
ikke bliver opfundet om ti eller tyve år må ikke blive
en sovepude. Men vi ved, at der er masser af teknologier, der virker og som bare venter på at blive rullet ud. Lad os da bruge de muligheder, ligesom vi har
brugt vindmølleteknologien.
Omstilling kræver investeringer – fysiske i energianlæg og energibesparelser som isolering, men
også i forskning, udvikling, uddannelse og jordopkøb.
Og det er lettere at skaffe penge til omstilling, når
samfundet bliver rigere. Det er derfor, at en række
miljøproblemer er blevet løst – helt eller delvist – i
takt med, at lande bliver rigere. Jeg tror også, at folks
evne og lyst til at betale lidt mere for en grøn varmeforsyning eller en klimavenlig elbil er større, når folk
bliver rigere. Det kan man mene forskelligt om, men
det er alt andet end indlysende, at nulvækst fremmer
det afgørende – nemlig omstillingen.

Noget af vækstkritikken er lidt anderledes. Det er
nemlig en kritik af at ”nogen” siger, at økonomisk
vækst er det eneste, der betyder noget; at BNP er den
eneste sande indikator på velstand. Nej da Der er
selvsagt mange andre ting, der er vigtige, ikke mindst
at løse klimaproblemet, og det skal løses uanset om
det kommer til at koste på BNP-væksten. Jeg tror nu
egentlig, at det på langt sigt vil koste meget mere på
BNP at lade stå til, men lad det nu ligge. Min problem er, hvem disse ”nogen” enøjede vækstfanatikere
egentlig er? Jeg har ikke mødt mange af dem, men
der er da nogen, der kommer tæt på. CEPOS og Liberal Alliance argumenterer undertiden med, at et
forslag – for eksempel om lavere afgifter på klimabelastende biler - er godt alene med henvisning til, at
det øger BNP. Jeg tænker også, at Finansministeriet
nogle gange virker temmelig BNP-fixerede. Men man
skal have læst, men ikke forstået, økonomi, hvis man
hævder, at BNP er det eneste saliggørende. Så ja, en
ensidig fokus på størst mulig vækst duer ikke, slet
ikke – men det er jo langt fra det samme som, at nulvækst er nødvendigt eller bare klogt.
Jamen, er økonomisk vækst ikke bare til kun for
kapitalen? Nej, den holder ikke. Fagbevægelsen og det
meste af venstrefløjen har i mange år haft fokus på
lønstigninger – mens der har været meget langt mellem de faglige krav om kortere arbejdstid. Man kan
godt have lønstigninger uden økonomisk vækst – i en
ganske kort periode, for meget hurtigt bliver vækst en
forudsætning. At kræve nulvækst og højere løn står i
modsætning til hinanden.
Økonomi spiller en stor rolle i næsten al politik, og det
er ikke anderledes med klima- og miljøpolitikken. Og
selvom det for mig er et ubetinget krav, at vi skal have
begrænset den globale opvarmning, så vi højst får en

temperaturstigning på 1,5 grader – og helst mindre –
så kommer vi ikke udenom økonomien. Når jeg møder
op ved et forhandlingsbord i Energi- og Klimaministeriet, går der ikke længe før der bliver snakket økonomi og finansiering. Og der går endnu kortere tid,
hvis bordet står i Finansministeriet. Jeg tror ikke, at
det kan være anderledes. For der er jo mange andre
ting, der også er vigtige – folkepension, uddannelse,
sygehuse, vuggestuer; listen er lang. Vi får ikke noget
af det uden penge, og der er grænser for hvor mange
skatter og afgifter, der kan skaffes opbakning til i
Folketinget og blandt vælgerne. Der er så den fordel
ved økonomisk vækst, at det betyder større indtægter
til staten, flere penge, der kan bruges til grøn omstilling og formentlig en større villighed blandt borgerne
til at bidrage til den grønne omstilling. Men det kan
naturligvis kun hænge sammen, hvis der så faktisk
bruges flere penge til grøn omstilling og klima.
Nu er der heldigvis mange miljøproblemer, som kan
løses for hvad der er relativt få penge i den store sammenhæng. SF har foreslået, at der afsættes en grøn
milliard hvert år, og for det beløb kan man i løbet af en
ret kort årrække få oprenset de store jordforureninger,
få etableret en hel del mere skov og anden natur og
løst andre problemer. En milliard lyder af meget, men
vi bruger jo for eksempel over 100 milliarder kroner
årligt på vores sundhedssystem – og det skal vi også
og endda mere – men det er en anden størrelsesorden vi snakker om. Og så er der i øvrigt også sundhedsmæssige fordele ved mindre forurening og mere
natur.

“Al politik er samtidig klimapolitik” - kloge ord!
Vi er nødt til, i langt højere grad end vi gør i dag, at indtænke klimaet alt politik der laves i folketinget. Præcis ligesom
de økonomiske og juridiske aspekter også altid undersøges
og afvejes.

Der er også andre grønne udfordringer, der vil koste
en del mere at få løst. Ikke mindst klimaudfordringen. Og derfor er det også vigtigt, at vi får mest muligt
klima og miljø for pengene. Undertiden tilskrives dette
synspunkt Bjørn Lomborg, men han er langt fra den
første, og det er så rigtigt at det nærmest er banalt –
vi skal tænke os, om hvordan vi bruger pengene, også
fordi man kan forvente større opbakning til en ambitiøs miljøpolitik, hvis der er mange og store grønne
resultater for pengene. Derfor var jeg også rigtig glad,
da resultaterne af de sidste udbud for sol og landvind
viste, at vi kan få vedvarende energi for en støtte på
kun 2-3 øre per energienhed (kWh) på store anlæg.
Man skal ikke mange år tilbage før vi var tættere på

1 krone per kWh. Der er ikke langt til, at der slet ikke
er brug for støtte – men husk at en del af forklaringen
er, at CO2-kvoteprisen endelig er kommet op i et leje,
hvor den for alvor skubber prisen på sort el fra kul op,
selvom der stadig er langt igen til et ansvarligt, grøn
niveau for CO2-prisen. Så som sædvanligt er det ikke
markedet alene, der løser problemet.
Og så er der også brug for flere penge til klima på
finansloven. SF har til en start foreslået en klimakonto på 3 mia. kr. årligt som finansieres gennem en
lille ekstra skat på alle danskere i beskæftigelse. Det
vil betyde, at der på forhånd er sikret mulighed for at
gennemføre en række nye klimainitiativer, også af den
slags, der koster statskassen penge.
Lad mig lige vende tilbage til det med grønne afgifter.
Afgifter er i mange tilfælde et rigtigt godt instrument
til at opnå miljøgevinster på. Før 1995 blev der solgt
masser af benzin med blyindhold fra danske tankstationer. Det var mildt sagt ikke smart, for bly optages i
hjernen og skader dens udvikling. Børnehaver tæt på
befærdede veje fik regelmæssigt skiftet deres jord ud
– og hvis ikke, så burde de have haft det. Herhjemme
blev udfasning af bly smart understøttet ved, at man
satte benzinafgiften lidt op for blyholdig benzin og lidt
ned for blyfri benzin. Det betød i løbet af få år, at der
ikke længere blev solgt blyholdig benzin (i dag er der
et forbud). Man kunne godt have overvejet et straksforbud – men det havde skabt store problemer for de
biler, hvis motor var afhængigt af et vist blyindhold i
benzinen. Afgiften sikrede en glidende overgang uden
en masse ballade. Historien var den samme, da man
lagde en lille afgift på PVC-holdig – og dermed giftig
– plastfolie. Det fik hurtigt supermarkederne til at gå
over til at bruge ufarlig polyethylenbaseret plastfolie, når de skulle pakke friske fødevarer ind. Pointen

var igen, at et forbud havde ramt små købmænd og
minimarkeder hårdt, fordi de skulle have skiftet deres plasticpakkemaskiner ud, men afgiften kunne de
vælge betale indtil den gamle maskine var slidt ned,
og der skulle købes en ny. Det var til at overskue og
det virkede. Et tredje eksempel er den afgift på de
ozonnedbrydende HFC-gasser, som blev gennemført
i 1989 og skærpet i SR-regeringens sidste tid i 2001.
Afgiften betød, at danske køleskabsfabrikanter blev
tvunget til at udvikle grønne løsninger – hvad der
så gav dem et markant boost på verdensmarkedet. I
øvrigt var der en del indledende brok, men facit var, at
veltimede afgifter førte til flere danske arbejdspladser.
Den slags småafgifter kan have en god virkning, men
det de beløbsmæssigt store afgifter, der vækker størst
modstand. Jeg kan sagtens forstå den modstand, der
skyldes, at afgifter kan ramme folk med små indkomster hårdt. For selvom det er en beklagelig myte, at
alle afgifter vender den tunge ende nedad, så er det
en kendsgerning, at når man er fattig er enhver ekstra udgift et problem. Det er imidlertid et problem,
der kan løses. Man kan nemlig som hovedregel kompensere de dårligst stillede på anden vis – det kan fx
ske målrettet ved at hæve den grønne check, som er
en skatterabat til denne gruppe. Hvis det vurderes at
børnefamilier rammes hårdt, kan man hæve børnechecken. Det vigtige er jo ikke fordelingsvirkningen af
den enkelte skat eller afgift, men den samlede fordelingsvirkning af hele skatte- og afgiftspolitikken. Så
det med fordelingen er sjældent en holdbar undskyldning for at være imod en grøn afgift.
Der er et andet problem, nemlig at en afgift kan
ramme danske virksomheder i konkurrencen med
udenlandske virksomheder. Der er overdrevne forestillinger om, hvor stort det problem reelt er. Der har

været mange trusler om virksomhedslukninger, men
ingen eller få af dem er ført ud livet. Det er langt mere
sandsynligt, at virksomheder flytter til lande med lavere lønomkostninger, men det er en anden sag.
Og så alligevel. Man kan gå et stykke ad vejen, men
går man for langt er der risiko for tab af arbejdspladser. Og miljø- og klimaeffekten er tvivlsom eller måske
endog negativ, hvis produktionen i stedet kommer
til at foregå i lande med slappere regulering. Det er
relevante overvejelser, men de fører alt for ofte til en
forkert og bastant konklusion om, at afgifter slet ikke
går.
Tag nu energi. I dag er betaler virksomheder langt
mindre afgifter på deres energiforbrug end forbrugerne. For virksomhederne er den normale afgift for
elforbrug 0,4 øre per kilowatt-time – stort set ingenting – hvor forbrugerne betaler 91,4 øre. Derfor
gør virksomhederne langt fra altid nok for at spare
på elforbruget. Et meget synligt eksempel er supermarkeder, der ikke har døre på deres kølemontre og
låg på deres kummefrysere (nogle har – tak for det).
Det er et godt argument for at hæve energiafgifterne
for virksomhederne – så vidt muligt baseret på energiens CO2-indhold. For langt de fleste virksomheder er
energiforbruget under et par procent af deres samlede
udgifter, så en afgift ville ikke være ødelæggende. Der
er også masser af virksomheder, der ikke konkurrerer
med udlandet – for eksempel ovennævnte supermarkeder. For de virksomheder, der har et højt energiforbrug og konkurrerer med udlandet kunne man give
en afgiftsfritagelse eller –lempelse under forudsætning
af, at de har en certificering der viser, at de har optimeret deres energiforbrug.

Det ville være dejligt, hvis diskussion ikke kørte på for
eller imod grønne afgifter, men i stedet for startede
med, at her har vi et miljø- eller klimaproblem, og
hvordan løser vi det bedst muligt uden unødvendigt
store omkostninger for samfundet? Så kunne det ende
med grønne afgifter, andre former for regulering eller
en kombination heraf afhængig af de fordele og ulemper der kommer frem i debatten. I dag er det for let af
afvise grønne afgifter uden at have et mere konstruktivt og realistisk bud på, hvad man så skal gøre. Og det
fører så til, at problemet slet ikke bliver løst.
Den grønne omstilling kræver også finansiering på
finansloven. Og det er jo altid en kamp mellem en
lang række formål. Jeg kan dog ikke lade være med at
tænke på, at de Venstreledede regeringer fra 2015-2019
har gennemført skatte- og afgiftslettelser, der i næste
valgperiode vil koste statskassen mere end 16 mia. kr.
årligt. Samlet set har disse lettelser forøget klima- og
miljøproblemerne – lavere registreringsafgift er det
oplagte eksempel. Jeg tænker bare på, hvor meget grøn
omstilling vi kunne have fået for bare en fjerdedel af
dette beløb. At den regering kalder sig for grøn er helt
på månen.

Kapitel 13. Et grønt superministerium

H

vordan træffer en regering sine beslutninger?
Det kan være svært at gennemskue, selvom det
selvsagt er lidt nemmere, når man selv har været minister. Det kan måske virke uinteressant, men er faktisk
ret vigtigt i forhold til den grønne omstilling.

Der er en hel del ting, som den enkelte minister
kan gøre på egen hånd. Nogle gange sker det efter
uformelle kontakter til ministerkolleger, enkelte gang
til statsministeren. Men der er også rigtig mange ting,
der forudsætter godkendelse fra Finansministeriet –
nemlig stort set alt, hvad der kræver ekstra penge og
faktisk også en del, der ikke koster penge. Ofte går
den godkendelse gennem regeringens økonomiudvalg,
hvor finansministeren sidder tungt for bordenden. Det
er hans ministerium, der er sekretariat for økonomiudvalget og som derfor i praksis er med til at skrive
alle indstillinger til udvalget. Kun en sjælden gang
slår andre ministerier sig i tøjret, og kommer med en
alternativ indstilling. Og når der er politiske forhandlinger i de andre ministerier, vil man meget ofte se
en embedsmand fra finansministeriet holde nøje øje
med hvad alt hvad der foregår.
De færreste ministre er glade for Finansministeriets meget store magt. Jeg er sådan set glad for, at der
bliver holdt styr på dansk økonomi, men jeg mener
som mange andre, at Finansministeriet blander sig i
alt for meget udover den rene økonomi. Og i forhold
til den grønne omstilling er problemet, at Finansministeriet mener, at økonomi står over den grønne omstilling. Kulturen i ministeriet går i retning af, at grøn
omstilling er dyr, kan ramme danske virksomheder og
at Danmark skal passe på med at gå forrest. Jeg tror,
at det er en naturlig, men skæv tilgang for et ministerium, der er optaget af at pengene skal passe – og som
har en noget overdreven tro på, hvad markedet kan
klare uden regulering.
Løsningen er for mig at se, at Finansministeriet får
et stærkt modspil. I dag har ingen grønne ministerier
plads i det magtfulde økonomiudvalg. Det havde de
heller ikke i den regering SF sad i. Det skal oplagt

laves om, men det er ikke nok. Vi skal videre og have
et stærkt grønt superministerium – sådan som SF
foreslog tilbage i valgkampen i 2015 og lidt sådan som
vi så det med Svend Aukens energi- og miljøministerium i 90’erne. Det skal være et ministerium, der
er stærkt på alt det grønne, men også er stærkt på
økonomi – med det udgangspunkt at problemerne
skal løses, men at det skal ske uden unødvendigt høje
omkostninger. Ministeriumet skal være grønt, men det
skal altså også kunne tale finansministeriets sprog, så
det er klart til kampene internt i regeringen. Herunder
have styr på alle de omkostninger, der er forbundet
med miljøproblemer såsom luftforurening.

Fra forhandlingerne om vandmiljø i 1997. Svend Auken er
et godt eksempel på, hvor langt man kan nå med et stærkt
miljøministerium. Men et nyt grønt superministerium skal
ikke kun tage sig af miljø, der skal favne hele den grønne
område: klima, miljø, natur, vand, fiskeri, landbrug og så
videre.
Bemærk også, at der bag enhver fornuftig miljøminister står
mindst et par SF’ere (her Steen Gade og Jes Lunde).

Det er formentlig for meget at gabe over, hvis alt det
grønne skal samles i et ministerium. Der kan være
brug for et transportministerium, et energiministerium og et miljøministerium, men det grønne superministerium skal koordinere indsatserne – ikke
mindst på klimaområdet – og være klar til alle kampene om, hvad regeringens linje skal være på det
grønne.
Lad mig tilføje, at vi også har brug for at styrke den
uafhængige rådgivning. Der er altid brug for holde
kontrol med magten, også når den ligger i et grønt
superministerium. Under S-R-SF regeringen tog vi
initiativ til en klimalov og et Klimaråd. Rådet har gjort
det godt, men har oplagt brug for flere ansatte for
at løse opgaven endnu bedre. Det er ligeledes vigtigt
at sikre rådets uafhængighed. Den borgerlige regerings fyring af formanden for Klimarådet, Peter Birch
Sørensen, er noget af en skamplet. Fyringen – eller
den manglende genudpegning – skete tydeligvis, fordi
Klimarådet havde kritiseret regeringens lave ambitionsniveau i klimapolitikken. Så ”skød” man desværre
budbringeren fremfor at tage det 100 procent korrekte
budskab alvorligt. Det understreger behovet for uafhængighed. Det er jo netop kun interessant, hvis der
er plads til at være uenig med magthaverne.

Kapitel 14. Afslutning

V

i står overfor en stor og sej kamp mod den globale opvarmning. Der er ingen sikkerhed for, at

vi vinder den kampen, men den gode nyhed er, at
vi kan vinde kampen. På lidt længere sigt er der en
stor udfordring med at sikre fødevarer og resurser
nok til fremtidige generationer – sejr i klimakampen
vil hjælpe på nogle af de problemer, men ikke dem
alle. Samtidig er vi ved at presse naturen så meget,
at artsrigdommen falder. Det er store opgaver, der
næsten virker uoverskuelige, men jeg tror på, at de
kan løses.
Det gør jeg, fordi flere og flere mennesker bliver engageret i klima- og miljøkampen. Holdningerne flytter
sig; det som for 50 eller 25 år blev anset for temmelig yderliggående synspunkter har langsomt vundet
indpas hos bredere vælgergrupper, og også borgerlige
partier er i dag nødt til at forholde sig til den grønne
omstilling – for det meste med anerkendende ord og
begrænset handling. Og i forlængelse heraf er der
klima- og miljøproblemer, som er løst eller ved at
blive løst. Og ser vi et øjeblik bort fra transporten er
den danske energisektor i fuld gang med at blive grøn
– selvom tempoet burde være højere.

i øvrigt også det problem, at rigtig mange borgere er
for grøn omstilling, men de nye vindmøller skal helt
rejses langt væk fra hvor de bor. Vi kan sagtens nedbringe Danmarks klimaforurening ved at skære ned på
antallet af køer og svin i Danmark. Men hjælper det på
problemet sådan globalt? En anden strategi er at bruge
teknologi, foderblandinger, udvælgelse af køer der
bøvser mindre etc. for at nedbringe klimaforureningen
både i Danmark og globalt. Vi kan stoppe udvindingen
af olie og gas i Nordsøen, og få bedre samvittighed,
men det vil bare betyde at udvindingen flytter til andre
lande, hvor klimabelastningen ved udvindingen større.

Det kommer til at kræve en ekstraordinær indsats fra os alle
sammen, hvis vi skal gøre noget ved klimaforandringerne.
Og det kommer til at kræve at alle gør et indsats - ung som
gammel. Men historien viser, at der er håb, hvis vi står sammen og presser på for forandring.

Det er vigtigt, at det folkelige engagement også bliver
et politisk engagement. Vi kommer ikke til at løse
klimaproblemerne hver for sig, og slet ikke ved kun
at fokusere på vores forbrug – af for eksempel kød og
flyrejser. Langt det meste skal løses politisk, og det
kan være frustrerende for den enkelte, fordi det virker
jo så som om man ikke kan udrette noget. Men det
kan man jo, gennem sin stemme og ved eventuelt at
deltage i den offentlige debat. Jeg ser det også som en
særlig udfordring, at det hele er irriterende komplekst.
Det ville være nemt, hvis man bare kunne sikre vores
elforsyning ved at bygge en masse vindmøller. Men så
er der lige det problem at vinden ikke altid blæser. Og

Jeg taler ikke for at tøve, men det er vigtigt at tage de
rigtige og de kloge beslutninger, og stå fast på at det
er den rigtige vej. Der er måske grund til panik, men
panik fører ingen steder hen. Kampen mod den globale
opvarmning og for miljøet kræver konkrete politiske
løsninger på konkrete problemer. Det skal stå klart, at
fordi et problem er gigantisk kan løsningen godt bestå
af en lang række konkrete tiltag. Og det gør den. Der
er brug for stort engagement og benhårdt arbejde for
alt det nødvendige. Følger vi den vej er der håb.
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