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Forord
Regeringen offentliggjorde i juni 2001 en dansk strategi for bæredygtig udvikling.
Det Økologiske Råd mener ikke, at Regeringens strategi lever op til kravene til en visionær strategi for det 21. århundrede for en omstilling til en bæredygtig udvikling.
Regeringens strategi mangler visioner, den tager ikke konsekvent udgangspunkt i naturgrundlaget
og det globale perspektiv, og den opstiller ikke mål, tidsfrister og virkemidler i nær tilstrækkeligt
omfang.
Det Økologiske Råd har derfor udarbejdet et helt nyt forslag til, hvordan en mere visionær og
konkret dansk strategi for bæredygtig udvikling kan se ud, hvis den omfatter de globale vinkler
og hensyntagen til naturens tålegrænser.
Vi ønsker med dette initiativ at inspirere regeringen til at følge den vedtagne strategi op med en
handlingsplan, der tager udgangspunkt i den globale fordeling af ressourcer og i bevarelsen af
naturgrundlaget som livsgrundlag for kommende generationer.
Denne handlingsplan kan i så fald fremlægges sammen med den danske strategi på Rio+10 mødet
i Johannesburg i efteråret 2002.
MEN – vi er naturligvis ikke eksperter på alle de sammenhænge og områder, og vi fremlagde
derfor i september 2001 et debatoplæg, hvor vi anmodede om kommentarer og forslag til, hvad
der kunne gøres bedre eller burde tilføjes.
Kommentarer efter debatperioden er indsendt af:
-

LO – Landsorganisationen i Danmark
Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
DTL – Danmarks transport og logistik
FOGU – Foreningen til oprettelse af grønne universiteter
ØKO-Net – Netværket for økologisk folkeoplysning og praksis

Kommentarerne kan ses på vores hjemmeside.
På baggrund af de indsendte kommentarer, øvrige indkomne kommentarer og den mellemliggende udvikling omkring bæredygtighed er denne endelige udgave af ”Verden i morgen – skabes i
dag” blevet til.Den udkommer kun elektronisk på vores hjemmeside: www.ecocouncil.dk. Skulle
I ikke have mulighed at se den på Internettet, kan vi sende jer en fotokopi mod betaling.
Vi vil endvidere udarbejde en kortere udgave af ”Verden i morgen – skabes i dag” med vægt på
de økonomiske virkemidler og de faktiske forslag til mål, tidsfrister og virkemidler.
Denne udgave vil både blive trykt og vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

Med venlig hilsen
Det Økologiske Råd
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Indledning
Menneskeheden generelt og i særdeleshed den rigeste del i den vestlige verden har som første
generation i menneskehedens historie den tekniske formåen til at ødelægge livsvilkårene for sig
selv og store dele af jordens øvrige liv.
Både den rige og den fattige del af verdens befolkning medvirker til nedslidningen og ødelæggelsen af livsgrundlaget på jorden – men på forskellig måde, i forskelligt omfang og af meget forskellige grunde.
Hvor den fattigere del af verden groft sagt fælder skove, udpiner jorden og udleder urensede forureninger af simpel nød og i bestræbelserne for den enkeltes overlevelse, så har den rige del af
verden ikke denne svøbe hængende over sig. Alligevel bidrager hvert enkelt menneske i den rige
verden ti-fold til ødelæggelsen af livsgrundlaget på jorden i forhold til den fattige del.
Skal jorden fortsat kunne sikre os og vores efterkommere et godt liv, så står vi i den rige del af
verden over for et valg:
1. Ønsker vi at sikre jorden med et godt livsgrundlag såvel for hele menneskeheden som for det
vilde dyre- og planteliv?
2. Eller ønsker vi at fortsætte vores livsstil, hvor vi i vores nuværende kultur uophørligt forringer livsgrundlaget på jorden for fremtidige generationer af mennesker, dyr og planter samtidig med at vi også holder en stor del af den øvrige verden under fattigdomsgrænsen med
yderligere nedslidning af kloden til følge?
Vælger vi fortsat at bevare klodens livsgrundlag til fremtidige generationer af mennesker, dyr og
planter ikke blot i ord, men også i handling, så stilles vi i den rige del af verden over for to kolossale men ikke uoverkommelige opgaver:
§

For det første skal vi standse væksten i vores materielle forbrug og bringe en fremtidig menneskelig eksistens på jorden i balance med det livsgrundlag af fornybare og ikke fornybare
materialer og naturressourcer, som jorden tilbyder.

§

For det andet skal vi medvirke til at den fattige del af jordens befolkning opnår en levestandard, som sætter dem i stand til at føre et godt liv uden at være tvunget til at forringe eget og
menneskehedens fælles livsgrundlag af ren og skær sult og nød.

Det Økologiske Råd vil gerne bidrage til debatten om, hvordan de nødvendige ændringer i livsstil, samfundsindretning og anvendelse af naturens og miljøets ressourcer kan opnås.
Et af elementerne i debatten er at fastlægge nationale og globale strategier for en bæredygtig udvikling. Vi har derfor udarbejdet dette forslag med en række elementer til en dansk strategi for en
bæredygtig udvikling, som tager hensyn til en mere ligelig global fordeling af jordens ressourcer
og til fremtidige generationers livsbetingelser i respekt for miljøets og naturens tålegrænser.
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Sammenfatning
I kraft af sin position som et af verdens rigeste lande med en udbygget infrastruktur har Danmark
en særlig forpligtelse til at arbejde for en national og global bæredygtig udvikling under respekt
for de fremtidige generationers livsgrundlag og en ligelig global fordeling..
En dansk strategi for bæredygtig udvikling må respektere naturens tålegrænser og hensynet til en
økonomisk fremgang for verdens fattigste lande. En dansk strategi må derfor sigte efter principperne for ”Det Økologiske Råderum” og tage udgangspunkt i behovet for en reduktion af det
danske ressourceforbrug med en faktor 10. En opgørelse af Det Økologiske Råderum for dansk
forbrug må endvidere tage udgangspunkt i en indregning af de store ressourceforbrug, materialestrømme og forurenende adfærd, som det danske forbrug medfører i udlandet.
Livsstilen i Danmark og resten af den vestlige verden indebærer et stort forbrug af varer og ressourcer – og hvis den fattige del af verden fik muligheden, ville den sandsynligvis også stræbe
efter et klart større ressourceforbrug som fremtidig livsstil. Der er derfor brug for et gennemgribende arbejde for at ændre den livsstil og de drivkræfter i samfundet, som appellerer til og skaber
et øget forbrug.
Det danske forbrug i dag er ikke bæredygtigt, og det er nødvendigt at ændre livsstil fra et miljøbelastende materielt forbrug over mod et forbrug af de typer af service, som ikke indebærer nævneværdige ressourceforbrug eller medfører udledninger af miljømæssigt problematiske stoffer.
Samtidig skal man være opmærksom på, at også en del serviceydelser er ressourceforbrugende og
miljøbelastende. ”Servicesamfundet” er med andre ord ikke nogen garanti for, at den økonomiske
vækst bør fortsætte og samtidig være bæredygtig.
Omstillingen til et mere bæredygtigt forbrug må nødvendigvis ske i et samspil mellem befolkning
og politiske instanser som regering, Folketing, amter og kommuner samt de mange øvrige aktører
som ngo’er, virksomheder og fagbevægelse.
Et af virkemidlerne til en sådan dialog er opstillingen af en række bæredygtighedsindikatorer, der
må udvælges, så de kan bruges som visuelle målestokke for om Danmark er på rette vej med en
mere bæredygtig fremtid.
Derudover må miljøhensyn integreres i alle samfundets sektorer, således at fremtidige beslutninger tager hensyn til miljø og en bæredygtig udvikling på lige fod med en række andre beslutningsparametre.
Virkemidlerne for en bæredygtig udvikling er mange og går lige fra lovgivning, forbud, standardisering og normfastsættelse, over informative virkemidler som kampagner, indholdsdeklarationer og miljømærker frem til produktudvikling, forskningsindsats m.v.
Et af de væsentligste virkemidler er de økonomiske virkemidler. I en markedsøkonomi skal prissignalet gennem afgifter og tilskud anvendes til at bringe et uønsket højt forbrug af en række
ressourcer og uønskede stoffer ned ved simpelthen at gøre disse ressourcer og stoffer dyre at
anvende.
Der må gøres en indsats på en lang række områder, hvor hovedindsatsen må ligge i nødvendigheden af at bremse drivhuseffekten, at stoppe den forsatte forringelse af natur og biodiversitet, samt
at gennemføre en udfasning af de mange uønskede kemiske stoffer, som truer sundhed og miljø.
Bæredygtighedsstrategien fokuserer endvidere på en række enkeltområder som væsentlige for
den danske indsats for bæredygtighed, hvoraf energi, transport, landbrug og fødevarer, industri
og erhverv, fiskeri, skovbrug og uddannelse og forskning er omtalt.
For alle de nævnte områder er opstillet en lang række eksempler på krav, som bør indgå i en
fremtidig dansk strategi for en bæredygtig udvikling.
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1. Danmark som foregangsland
I Danmark ynder vi at se os selv som foregangsland for miljø- og bæredygtighed i international
sammenhæng.
Danmark har endvidere skabt sig et relativt positivt image som miljømæssigt foregangsland på
den internationale forhandlingsscene. Dette gælder såvel på klimaområdet som f.eks. den globale
POP-konvention om fjernelse af de svært nedbrydelige organiske stoffer.
Desværre er den danske ildhu på miljøområdet blegnet. Flere af de tidligere vedtagne nationale
handlingsplaner har ikke nået deres mål eller er blevet helt opgivet på trods af deres i forvejen ret
beskedne målsætninger – begge dele på grund af manglende politiske beslutninger og handlinger.
Værst ser det ud på trafikområdet, men også indsatsen over for landbrugets forurening er for
svag.
Men for store dele af omverdenen ses Danmark stadig som foregangsland. Der er i dag kun en
god håndfuld lande, der umiddelbart har mulighederne for at påtage sig den miljømæssige førertrøje, og så på længere sigt trække andre med sig.
For Verden har desperat brug for lande, der ved egen indsats viser, at en bæredygtig udvikling er
mulig samtidig med at samfundets stabilitet, velstand og sociale styrke bevares.

Objektivt set har lande som de skandinaviske, Østrig og Schweiz m.fl. et godt og forpligtende udgangspunkt for at være drivende i udviklingen af en national og global bæredygtighed. Disse lande hører til blandt Verdens rigeste lande, har stort set homogene veluddannede befolkninger, har en udbygget velfungerende infrastruktur, og er placeret mellem
nabolande, som i høj grad har de samme karakteristika.

Netop af disse grunde har Danmark et særligt ansvar for at vise eksempler på, hvordan nogle af
de globale bæredygtighedsproblemer kan tackles, og i det hele taget i international sammenhæng
være med til at drive en udvikling mod at opnå en bæredygtig klode.
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2. En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn
På Rio-konferencen i 1992 tilsluttede de fleste af verdens lande sig, at en bæredygtig udviklingsstrategi, som defineret af Brundtland-kommissionen i 1987 skulle være et overordnet mål for
landenes samfundsmæssige udvikling.
På UNGASS-mødet i 1997 forpligtede landene sig til at have vedtaget nationale strategier for
bæredygtig udvikling forud for topmødet i Johannesburg i 2002.
Bæredygtig udvikling
Definitionerne på bæredygtig udvikling har siden 1987 været talrige, ofte afpasset enkelte landes
eller interessegruppers formål.
Brundtland kommissionens definition af bæredygtig udvikling lægger afgørende vægt på, at
menneskets handlinger på kloden skal tage hensyn til både de fremtidige generationers levemuligheder og den globale fordeling af klodens ressourcer.
Det Økologiske Råd anvender begrebet bæredygtig udvikling om en udvikling for kloden, som
bygger på en global bæredygtighed med basis i en global retfærdig fordelingspolitik, en sikring af
fremtidige generationers behov, en respekt for naturens iboende værdi, respekt for naturens tålegrænser og bevarelsen af umistelige og uerstattelige naturværdier herunder biodiversiteten.
Dette betyder, at en dansk strategi for bæredygtig udvikling skal bringe Danmark frem mod en
overholdelse af den danske del af et globalt økologisk råderum.
Det økologiske råderum er ikke nøje fastsat for hver enkelt ressource eller biotop, men er et princip, der tegner konturerne af, hvor meget af det globale forbrug og forurenende adfærd, som
Danmark og danskerne kan tillade sig, under hensyn til naturens tålegrænser og en ligelig global
fordeling.
En bæredygtig udvikling må derfor tage udgangspunkt i, at de rige lande sænker deres ressourceforbrug og mindsker den forurenende adfærd så meget under et niveau, der betinges af naturens
tålegrænser, at der er plads til, at de fattigste lande hæver deres levestandard til et rimeligt niveau.
Krav, målsætninger og tidsfrister i dette forslag til en strategi for bæredygtig udvikling tager derfor udgangspunkt i princippet om et dansk økologisk råderum set i et globalt lighedsperspektiv,
hvor der således er plads til udvidelse af de fattigste landes nuværende råderum.
Samtidigt må en strategi være retningsgivende for udviklingen af dansk politik, og den må derfor
indeholde en lang række konkrete mål – både tværgående og sektorielle – ligesom der må fastlægges delmål, tidsfrister og en række virkemidler, som må tages i brug for at opfylde målene.
Økonomisk, samfundsmæssig og miljømæssig bæredygtighed
Landene tilsluttede sig i Rio i 1992, at en global bæredygtig udvikling indeholder en miljømæssig, en økonomisk og en samfundsmæssig dimension. Det skal her bemærkes, at den samfundsmæssige ofte omtales som den sociale dimension. Det kan hænge sammen med den dobbelte
betydning af ordet ”social” på engelsk. Vi har her valgt den brede fortolkning, hvor samfundsmæssig udover det sociale bl.a. også omfatter den demokratiske dimension omkring beslutningsprocesser. Samtidig blev det i 1992 fastslået, at bæredygtig udvikling kræver en indsats på mange
niveauer som det internationale, det statslige, det lokale og græsrodsniveauet samt forbruger- og
virksomhedsniveauet.
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Disse vedtagelser og principper er udformet, så de kan dække en verdensomspændende indsats
for en bæredygtig udvikling. Men da verdens lande har meget forskellige problemer at slås med ,
vil vægtningen af de tre dimensioner i bæredygtighedsbegrebet være meget forskelligt i de forskellige lande.
Groft sagt vil den sociale og den økonomiske udvikling i de fattige lande være en forudsætning
for overhovedet at have overskud og kapacitet til at arbejde med den miljømæssige dimension.
Modsat vil den rige verdens lande have både de økonomiske sociale og samfundsmæssige strukturer på plads, således at indsatsen skal fokuseres på den miljømæssige dimension i bæredygtighedsbegrebet. Yderligere vil de rige lande både af etiske og humanitære hensyn og af hensyn til
den globale bæredygtighed skulle yde en langt større indsats for at hjælpe de fattige lande til at
opnå den samfundsmæssige og økonomiske udvikling, der kan sikre den nødvendige miljømæssige indsats i disse lande.
Det Økologiske Råd har derfor valgt at lægge hovedvægten på mål for det fysiske miljø og den
globale indsats.

”Den økonomiske udvikling i OECD-landene har negligeret miljøet i alt for mange år. Listen af ødelæggende handlinger er lang: Vores forgiftning af ferskvandet, overfiskning,
brug af pesticider som DDT og forurening af atmosfæren gennem afhængighed af fossile
brændsler er kun begyndelsen på listen. Klimaforandringerne er den mest presserende globale miljøudfordring og kræver stærkt lederskab og handlinger fra OECD medlemslandene.
Så mens vores vækstmodel har givet bemærkelsesværdige fordele i rigdom og sundhed for
mange, så har vi måske ændret balancen for livet og biosfæren på, hvad Carl Sagan beskrev
som vores ”Pale blue dot”.
I tillæg til den miljømæssige arv fra udviklingen kan vi omkring os se håbløs fattigdom berøre over en milliard mennesker i udviklingslandene, så vel som et stort antal i mange
OECD-lande. Mange mennesker kan ikke tilfredsstille deres fundamentale behov på grund
af underernæring, analfabetisme og utilstrækkelig adgang til grundlæggende service. Dette
er vores naboer i den globale landsby.
Fattigdom er for mig en vigtig udfordring for bæredygtig udvikling. Den er en del af den
samfundssociale dimension i bæredygtig udvikling. Og fattigdom handler om nød, det er en
tilstand, hvor enkeltpersoner og familier vil udnytte enhver tilgængelig energimulighed for
at overleve fra dag til dag. Effektivitet, naturbevarelse, behovet for at efterlade ressourcer
til fremtidige generationer, dette er en ”luksus” som den fattige ikke kan tillade sig.”
(Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Åbningstalen ved OECD Forum 2001 i Paris” af OECD’s generalsekretær Donald J.
Johnston

”For at bekæmpe disse ubæredygtige tendenser og realisere en bæredygtig udvikling kræves derfor: Hurtig handling; engageret og langsigtet politisk lederskab; en ny tilgang til politisk beslutningstagning; omfattende medinddragelse samt medansvarlighed på internationalt plan.”
”De alvorligste følger af tab i biodiversiteten, øget antiobiotikaresistens og klimaændringer
vil ganske vist først vise sig efter mange år, men det vil være meget dyrt eller måske umuligt at håndtere dem, når først de er blevet en realitet.”
”At lade stå til kan komme til at koste langt mere end at handle i tide.”
Citater fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001
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Internt i Danmark er samfundsøkonomien, den private økonomi og den sociale tilstand på individuelt og samfundsmæssigt niveau ganske gode, idet dårlige sociale forhold i Danmark snarere er
et holdningsmæssigt og fordelingsmæssigt problem end et egentligt økonomisk velstandsproblem. Det væsentligste danske problem er derfor det store danske overforbrug af ressourcer og
overudledning af emissioner m.v. i forhold til naturens tålegrænser, overskridelser af regenerationshastigheden af de fornybare ressourcer og den manglende globale fordeling af forbrugsmulighederne.
For at gennemføre de nødvendige ændringer er det nødvendigt at arbejde både med den sociale
side som f.eks. arbejdstagerrettigheder, beskæftigelse, medbestemmelse og arbejdsmiljø og med
sundhed og livsstil. Desuden skal arbejdet relateres til det globale perspektiv.
En vedtagelse af en dansk strategi for bæredygtig udvikling baseret på hensynet til naturens tålegrænser, de fremtidige generationer og den globale fordeling samtidig med en styrket dansk indsats over for den globale fattigdom vil derfor supplere hinanden på fortrinlig vis.
Det globale perspektiv
Den danske livsstil og forbrug påvirker både Danmark og resten af verden miljømæssigt negativt.
Vi bruger gennem vores store import langt flere ressourcer end verdens gennemsnit, og vi optager langt mere landbrugsjord end Danmark selv råder over.
At udviklingslandene globalt set faktisk opfører sig langt mere bæredygtigt pr indbygger end de
rige lande på mange basale områder skyldes kun deres økonomiske fattigdom. Pr forbrugsenhed
er det til gengæld så som så med bæredygtigheden, idet ulandene ikke har ”råd” til at producere
energi- eller ressourceoptimalt. Der er således ikke overskud til at forlade en politik,der bygger
på fossile brændsler eller rovdrift på træressourcerne. Således medfører fattigdommen, at den
simple overlevelse fra dag til dag er årsag til betydelige lokale og regionale forureninger, fældningen af tropisk skov og nedbrydning af landbrugsjorden.
Fattigdommen og de medfølgende miljøødelæggelser fører således til reduktion og nedslidning af
livsgrundlaget i form af jordnedbrydning, ørkendannelse, oversvømmelser, nedgang i fiskeriet
m.v.

”Det er uacceptabelt, at 1/5 af Verdens befolkning lever for under 1 $ om dagen, og at
halvdelen af verdens befolkning lever for under 2 $ om dagen.” (Oversat fra engelsk)
Citat fra Director-General for WTO Mike Moores mundtlige indlæg på OECD-konferencen om
”Sustainable development and the new economy”, Paris maj 2001.

”Håbløs fattigdom er en krænkelse af vores grundlæggende humanisme. Den gør også
mange andre problemer værre. For eksempel bliver de fattige lande – specielt dem med store forskelle mellem etniske og religiøse samfund – meget oftere inddraget i konflikter end
rige lande. De fleste af disse konflikter er interne, men skaber næste uden undtagelse problemer for nabolande eller skaber behov for humanitær hjælp.”
”Endvidere savner fattige lande ofte kapaciteten og ressourcerne til at indføre miljømæssigt
sunde politikker. Dette underminerer bæredygtigheden af befolkningens ringe tilværelse og
forværrer effekterne af deres fattigdom.”
Citater fra: ”We the Peoples – The Role of the United Nations in the 21. Century”, FNGeneralsekretær Kofi Annans oplæg til The Millenium Summit i 2000
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Resultatet af fattigdommen bliver derfor, at flere og flere mennesker i verden bliver presset sammen på et stadigt mindre areal – med stigende tendens til konflikter, flygtningeproblematik og
folkevandringer.
De største flygtningeproblemer (eller folkevandringer) sker oftest internt i de fattige lande eller
mellem fattige nabolande. Dette flygtningepres er med til at destabilisere mange udviklingslandet, hvilket igen er med til at forstærke modtagerlandets økonomisk problemer og miljøødelæggelse.
Endvidere medfører denne tendens også et pres på den vestlige verden i form af forsøg på indvandring af flygtninge fra de fattige lande, der er ramt af håbløs fattigdom, konflikter, sult og
miljøødelæggelser.

”De globale problemer er sammenkædede. Ét eksempel er, at en løsning af klimaproblemet
hænger tæt sammen med bekæmpelse af fattigdom, begrænsning af befolkningstilvæksten
og omlægning til bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre. Samtidig vil mulighederne
for at prioritere en løsning af klimaproblemet og de relaterede problemer formentlig være
begrænsede, såfremt problemerne i forhold til verdens fødevareforsyning ikke tackles.”
Citat fra 92-gruppens høringssvar til regeringen forslag til en dansk bæredygtighedsstrategi: ”Udvikling med omtanke – fælles ansvar”, 2001

De rige landes import af ressourcer og råmaterialer fra de fattige lande og opstillinger af handelshindringer generelt for de fattige landes færdige produkter bærer en stor del af skylden for fattigdommen. De fattige lande stiller ikke samme krav til virksomhedernes eksterne forurening,
arbejdernes sociale vilkår, medindflydelse og arbejdsmiljø som det gøres i den rige verden. Dette
kan give dem en konkurrencefordel – hvis der i øvrigt er frihandel, hvad der som nævnt sjældent
er. Samtidig kan det også udnyttes af multinationale selskaber, som scorer profitten på de dårlige
miljø- og arbejdsforhold.
Fattigdomsproblemet er således et globalt problem, som ikke kan ignoreres af de rige lande. En
dansk bæredygtighedsstrategi kan derfor ikke betragtes som fyldestgørende, hvis den kun fokuserer på interne danske forhold og ser bort fra det stigende langsigtede pres fra de fattige landes
befolkninger på det globale miljø, på de globale samfundsforhold og i sidste ende også på den
globale økonomi.
Internationale bæredygtighedsstrategier
Der er en positiv tendens til, at internationale organisationer som OECD og EU erkender den
miljømæssigt skæve udvikling for kloden. De er ved at ændre holdning væk fra en total fokusering på økonomisk velstand, over mod at sikre, at denne velstand i de rige lande ikke medfører en
ødelæggelse regionalt og globalt af klodens livsbetingelser for mennesker, dyr og planter.
Både OECD og EU-kommissionen har således vedtaget eller fremlagt strategier for bæredygtig
udvikling, der opridser en lang række højst tiltrængte kursændringer i den økonomiske politik,
således at markedskræfterne fremover bringes til at fremme en bæredygtig udvikling med vægt
på en efficient anvendelse af ressourcer og en mindskelse af lokale og globale forureninger.
”Hvis vi skal mobilisere større livskvalitet for os selv, vore børn og vore børnebørn, så er vi
nødt til at føre den bæredygtige udvikling ud i livet. Ofre kan være nødvendige i begyndelsen, men i det lange løb kan vi høste store fordele. Vi må alle ændre vores holdning, vores
adfærd. Europa bør sætte standarden.”
Formand for EU-kommissionen Romano Prodi, Strasbourg, 15.5.2001
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”Global aftale”
Danmark arbejdede allerede i 1992 i Rio for et globalt kompromis, hvor de rige lande skulle arbejde for en bæredygtig udvikling og samtidig bidrage økonomisk til de fattige lande, til gengæld
for at disse forpligtede sig til også at skabe en bæredygtig udvikling.
Danmark er i dag det land i Verden, som giver mest i bistand pr indbygger til udviklingslandene.
Desværre siger det mere om de øvrige rige landes manglende bidrag end om dansk storhed, idet
de rige lande samlet har sænket bistanden med en fjerdedel siden 1992. Samtidig er priserne på
de råvarer, som u-landene typisk eksporterer, faldet sammenlignet med de industrivarer, som de
importerer.

Grafen viser en række OECD-landes udviklingsbistand i procent af Bruttonationalproduktet. Endvidere er
indtegnet det af FN fastsatte mål på 0,7% af BNP, hvilket kun 4 af verdens rige lande nåede i 1999. Endvidere ses, at det simple gennemsnit for alle OECD-landene er 0,39% af BNP, mens den samlede udviklingsbistand kun nåede 0,24% af det samlede BNP, hvilket må tilskrives USA’s meget lave udviklingsbidrag på
kun 0,1% af BNP. Kilde: OECD

Udviklingsbistand gør det således ikke alene, hvis et godt resultat skal nås på Rio +10 konferencen i Johannesburg i 2002.
Som et muligt debatemne og muligt resultatet af dette møde lægger Regeringens bæredygtighedsstrategi op til at en global aftale med nedenstående indhold.
Det Økologiske Råd støtter forslaget om en sådan aftale.

” Aftalen skal være baseret på et fælles men differentieret ansvar og skal:
- Indeholde konkrete indrømmelser fra den rige del af verden i form af afkobling af økonomisk vækst på den ene side og miljøbelastning og øget ressourceforbrug på den anden
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side - ikke mindst hvad angår områder som energi, affald, kemikalieanvendelse og biologisk mangfoldighed,
- Imødekomme ulandenes behov for vækst og reduktion af fattigdom, fastholde målsætningen om bistand, øge markedsadgang for navnlig de fattigste landes produkter, indebære
gældslettelse og føre til flere investeringer og overførsel af bæredygtig teknologi,
- Føre til styrkelse af den globale organisering af en bæredygtig udvikling og af befolkningens adgang til miljøinformation og deltagelse,
- Indebære at alle lande gennemfører internationale miljøaftaler og at handelspolitikken
under WTO i højere grad inddrager og respekterer hensyn til miljø, arbejdstagerrettigheder
og bæredygtig udvikling.
Citat fra: ”Danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling, Udvikling med omtanke – fælles
ansvar”, Regeringen juni 2001.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Danmark skal på grundlag af den vedtagne ”National strategi for bæredygtighed” udarbejde
en mere konkret handlingsplan, som skal relateres til både naturens tålegrænser, forbruget af
fornybare og ikke-fornybare ressourcer, den globale fordelingspolitik og hensynet til kommende generationer. Den skal desuden indeholde målbare mål, opstillet på baggrund af det
vedtagne indikatorsæt. Det Økologiske Råds forslag til disse mål vil fremgå af de følgende
afsnit.

§

Danmark skal arbejde for, at topmødet i Johannesburg i Sydafrika i 2002 resulterer i konkrete
resultater som f.eks. et globalt kompromis, hvor de rige lande skaber egen bæredygtig udvikling og gennem økonomisk og teknologisk hjælp, fjernelse af handelshindringer og toldgrænser m.v. løfter de fattige op over den absolutte fattigdomsgrænse, og hvor de fattige lande til
gengæld lover at skabe en bæredygtig udvikling.

§

Danmark skal fastholde sin nuværende ulandsbistand på mindst 1% af Bruttonationalproduktet, samt den ekstra halve procent til miljø- og katastrofebistand.

§

Danmark skal aktivt arbejde – f.eks. i EU, OECD og FN – for at de rige lande hæver deres
økonomiske støtte til udviklingslandene mindst til det af FN foreslåede niveau på 0,7% af
BNP, og gerne højere.

§

Samtidig skal Danmark både direkte og gennem internationale organisationer som FN,
OECD, EU arbejde for at fjerne den globale fattigdom bl.a. ved gældseftergivelse, styrkelse
af demokratiske regeringer og sociale hensyn til de fattigste lande, styrkelse af arbejdstagerrettigheder og arbejdsmiljø, udbygning af infrastruktur og uddannelse, overførsel af relevant
teknologi og nedbrydning af de rige landes handelsbarrierer over for u-landenes varer.

§

Danmark har tiltrådt Kyoto-protokollen, Biosafety-protokollen og skal tiltræde de øvrige
internationale miljøkonventioner, som POP- og PIC-konventionerne og FN-aftalen om fælles, stærkt vandrende fiskebestande. Danmark skal samtidigt arbejde for, at EU og resten af
verdens lande også ratificerer alle disse globalt set meget centrale konventioner og aftaler.
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§

Danmark skal fortsætte og forstærke arbejdet for en ændring af principperne for WTO (Verdenshandelsorganisationen), så miljøkrav, ulandenes adgang til de rige landes markeder og
hensynet til, at markedet fremmer en bæredygtig udvikling, bliver afgørende i WTO.

§

Danmark skal arbejde for, at de internationale ”finansierings- og investeringsinstitutter” såsom Verdensbanken, Den Internationale Valutafond IMF, Den europæiske Investeringsbank
EIB, Den Europæiske Investeringsfond IEF og Den Europæiske Bank for Genopbygning og
Udvikling EBRD i langt højere grad end hidtil fører en åben investeringspolitik under hensyn
til at de meget omfattende investeringer fra disse institutioner skal være medvirkende til at
sikre en global bæredygtig udvikling.
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3. Drivkræfter for forbrug
Den vestlige verdens samfundsorden, vores infrastruktur, vores uddannelsessystem, vores
produktion og vores boliger bygger på ideen om, at der er rigeligt med ressourcer at tære
på, uden tanke for hverken de medfølgende miljøproblemer, den globale fordeling eller
fremtidige generationers forbrugsmuligheder.
Vi står derfor i dag med en infrastruktur, en boligmasse, en industri og en uddannelsessektor, der
alle er planlagt og opbygget uden hensyn til, at en bæredygtig livsstil skal kunne realiseres.

Vi tror på, at befolkningen gerne vil leve langt mere bæredygtigt, blot mulighederne i højere grad er synligt til stede og en bæredygtig livsstil ikke konstant er i konflikt med samfundets grundlæggende signaler om, hvad der er en attraktiv livsstil.
Eksempelvis har befolkningen ikke et krav på et absolut forbrug af olie eller gas til opvarmningen – kan man holde samme varme og komfort i sin bolig med et forbrug på kun
10% af det ”normale” så vil man da meget gerne det.

Vi skal derfor have ændret ikke-bæredygtig infrastruktur og overforbrugende livsstil.
Der må stilles krav til, at al fremtidigt bolig- og erhvervsbyggeri, produktpolitik, trafikstruktur,
undervisning m.v. baseres på miljøorienteret planlægning, anvendelse af miljømæssigt bedste
teknologier og løsninger med det formål, at skabe de bedste muligheder for at en bæredygtig
livsstil.
Gode levevilkår med en fornuftig levestandard og en høj grad af velfærd kan sagtens opretholdes,
selv om den nuværende højtforbrugende livsstil og samfundsstruktur ændres. En bæredygtig udvikling med respekt for miljøet, økonomien og den sociale balance må ændre de nuværende drivkræfter, der fremmer et ubæredygtigt og unødvendigt højt forbrug af ressourcer og en ubæredygtig påvirkning af natur og miljø.
Men der er mange drivkræfter, der modvirker overgangen til en bæredygtig livsstil.
Størrelsen af det endelige forbrug af ressourcer bestemmes som udgangspunkt af fire faktorer:
§
§
§
§

Ressourceeffektiviteten i produktionen af varer og apparater
De producerede apparaters effektivitet i brug og deres evne til at opfylde brugernes behov
Størrelsen af forbruget af varer og serviceydelser pr indbygger
Befolkningens størrelse

Groft sagt kan man sige, at de første to faktorer til dels på grund af markedskræfter og konkurrencehensyn gennemgår og har gennemgået en vis udvikling mod mere effektiv produktion af
mere effektive apparater m.v. men vi kan nå meget videre ad denne vej.
De samme markedskræfter er imidlertid en stor del af årsagen til, at forbruget pr person fortsat
stiger voldsomt i den rige vestlige verden. Stigningen i forbruget pr person er for mange ressourcers vedkommende så voldsom, at den klart overgår mængden af ressourcer, der spares ved en
mere ressourceeffektiv produktion og anvendelse af varer og serviceydelser.
Derfor er det afgørende vigtigt at få nedsat den absolutte forbrugte mængde af varer og de til
produktionen heraf medgåede ressourcer og udledninger af miljøproblematiske stoffer.

”Verden i morgen – skabes i dag”, Det Økologiske Råds forslag til:
”En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn”, januar 2002

15

En sådan nedsættelse kan foregå på flere måder, som formentlig alle skal anvendes i kombination:
§
§
§

At nedsætte spildet og udsætte tidspunktet for varens bortskaffelse ved f.eks. at forbedre
kvaliteten af varerne og øge mulighederne for reparationer.
At påvirke befolkningens præferencer i retning mod de mindre ressourceforbrugende varer
og serviceydelser.
At overflødiggøre en del af overforbruget

Disse tre alternativer kræver imidlertid alle en ændring af de fremherskende livsstile, hvorfor det
er væsentligt at identificere de mekanismer i vores nuværende livsstil, som medvirker til at vi
selv i et rigt land fortsat stræber efter øget forbrug.
Vi vil derfor kort gennemgå nogle af de forbrugsdrivende mekanismer i den rige verdens livsstil,
som formentlig også ville følges af den fattige verden, hvis de havde de samme økonomiske muligheder. Gennemgangen er inspireret af Inge Røpkes og Jeppe Læssøes arbejde med afdækning
af sammenhænge mellem livsstil og forbrug i det moderne vestlige samfund.

”Forbruget er integreret med hverdagslivet, og der er mange gode grunde til dets fortsatte
vækst. Begrænsninger i væksten, for slet ikke at tale om reduktioner af forbruget, kan ikke
undgå at røre ved centrale træk i den levemåde, vi har vænnet os til, så det vil ikke være ligetil at ændre kurs”
Citat fra: ”Livsstilforandringer, forbrug og miljø – hvilken indsigt er nødvendig?”, Jeppe Læssøe
og Inge Røpke, Inst. for Teknologi og Samfund, DTU, Paper til seminar om livsstilsrelateret energiforskning, oktober 1999

”Vi bliver aldrig mætte, da selve væksten er tæt knyttet til social og teknologisk forandring.”
Citat fra oplæg på mødet i Det Økologiske Inspirationshus den 26.4.01 af Inge Røpke, ITS, DTU

Tendenser på samfundsniveau, der øger forbruget:
§

Der kommer hele tiden specialiseringer af varer hørende til de mange nye aktiviteter, hvilket
øger behovet for materielle nyanskaffelser. Som eksempel kan tages sko, hvor man tidligere
klarede sig med et par hverdagssko og et par fine sko, men hvor man i dag må have sko til
kontoret, sko til hverdag, sko til en eller flere sportsgrene, sko til bilkørsel, sko til sejlads, sko
til den røde, den blå og den sorte kjole m.v. En norsk undersøgelse viste, at det årlige skokøb
over en årrække var steget fra 2 til 4 par sko.

§

Det individuelle ansvar for eget liv og kravet til identitetsskabelse fører ofte til en livsstil med
nyt og øget forbrug, som kan understøtte individets selvfølelse. Især forbrug, der tilbyder
mening, nærhed og intense oplevelser, er tillokkende for det moderne menneske, og markedet
udnytter efter bedste evne denne oplevelsesorientering med reklame for forbrugstilbud både
på de personlige plan f.eks. gennem medier og gennem kommercialiseringen af de offentlige
rum. Ligeledes understøtter markedet drømmen om succes ved at tilbyde materielle goder
som en symbolsk indfrielse af drømmen. Effekten varer imidlertid kun, indtil tingene bliver
hverdagsagtige og dermed mister drømmen symbol-værdien. Den lette adgang til kredit betyder, at individet kan forbruge impulsivt, og afdrage omkostningerne herved gennem fastlåsning til en øget arbejdsindsats.
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§

Det sociale liv på arbejdspladsen erstatter i stigende grad det sociale liv i boligområdet, med
vennerne og med familien. Dette samt det faktum, at det også af andre grunde ikke er så ligetil at vælge kortere arbejdstid, betyder, at mange fristes til at prioritere det identitetsskabende
arbejdsliv og det sociale netværk på arbejdspladsen. En øget prioritering og dermed et øget
tidsforbrug på arbejdspladsen giver stigninger i realløn og vil medføre, at disse realiseres i
form af forbrug frem for øget fritid.

§

Produktionen af materielle forbrugsgoder kan rationaliseres og industrialiseres og bliver herved relativt set billigere og billigere. Omsorg og underholdning kan ikke industrialiseres, og
vil derfor relativt set blive dyrere og dyrere. Den offentlige sektor udfører i høj grad opgaver,
som ikke kan industrialiseres. Disse opgaver kan derfor ikke som med industrivarerne udsættes for en stigende billiggørelse.

”Flytter vi ressourceforbruget fra privat forbrug til offentligt forbrug, mindskes miljøeffekterne, da privat forbrug pr krone er langt mere miljøbelastende end offentligt forbrug.”
Citat fra oplæg på mødet i Det Økologiske Inspirationshus den 26.4.01 af Inge Røpke, ITS, DTU

Tendenser på det individuelle og familiemæssige plan, der øger forbruget:
§

Det er vigtigt at klare sig. Også for børnene. I det moderne samfund er de sociale roller ikke
længere så faste, og den enkeltes indentitetsfølelse og selvværd er derfor i højere grad afhængig af tilbagemeldinger fra andre. Da samtidigt de nære sociale bindinger også er i opløsning,
bliver det stadigt sværere at få tilbagemeldinger på, hvem vi er, og i stigende grad nødvendigt
med meldinger på, hvad vi gør og har. Det er således hele tiden nødvendigt at forny vores
ejendele, for at sende passende signaler om, hvem vi er, så vi gennem andres reaktioner kan
få bekræftet vores identitet. Forbrugsgoder er blevet de tegn, der etablerer og understreger
sociale skillelinjer i vores samfund

§

Det moderne samfund karakteriseres af en fortsat individualiseringsproces, hvor det enkelte
menneske og dets sociale omverden i stigende grad opleves og forstås som adskilte størrelser.
Dette giver en frigørelse med bedre betingelser for det enkelte menneskes udfoldelse, som i
mange tilfælde har en betydning for det øgede forbrug. Det giver samtidig en frisættelse fra
en fast social orden og dermed sættes individet i en eksistentiel psykisk ustabil situation, hvor
der må bruges en del energi på at stabilisere sig selv og sin verden, hvilket medfører en øget
fokus på køb af materielle goder.

§

I det moderne samfund har familierne stadigt sværere ved at få hjem, familie, fritid og arbejde til at gå op på grund af byspredning, arbejdspladsernes tendens til centralisering og arbejdskraftens specialisering. Disse tendenser øger afstanden mellem aktiviteter og øger kravene til fleksibilitet det enkelte sted. Dette øger behovet for transport og tenderer til at favorisere privatbilismen. Problemerne med at få tiden til at slå til giver sig endvidere udslag i, at
tendensen til at søge at gøre flere ting på én gang øges. Dette stiller krav til at en øget mængde udstyr i form af TV, radio, computer m.v. er til stede overalt, hvor mennesker har sin daglige færden.

§

Familiens ”opløsning” i individuelle ikke-familierelaterede gøremål skaber tendens til at
hjemmets form snarere end indholdet skal være symbol for familiens sammenhold. Når man
opbygger hjemmet, opbygger man familien. Derfor er mange familier konstant beskæftiget
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med at omforme, indrette og udsmykke hjemmet – det kan jo ikke gøres én gang for alle, da
familien må bekræftes igen og igen.
§

Mange af de til hjemmet hørende nyindkøbte forbrugsgoder indeholder både muligheden for
tidsbesparelser og for kvalitetsforbedringer i sig . Købet af forbrugsgoderne legitimeres ofte i
købsfasen med tidsbesparelsen, men i realiteten udnyttes den tidsbesparende mulighed ofte
ikke og produktet ender som ”overflødigt” symbol eller bruges til kvalitetsforbedringer i stedet.

”I tiåret fra 1991 til 2000 har mere end en million husstand fået nyt køkken. Alene i år
2000 har omkring 150.000 husstande fået et nyt køkken. Der er installeret nye køkkener for
et samlet beløb på omkring 100 mia. kr. i det seneste tiår.”
”Fødevarerne udgør i 1999 kun 11% af den gennemsnitlige families samlede private forbrug, mod 18% i 1976 og en tredjedel for 50 år siden.”
”Kun i begrænset omfang købes den dyrere og bedre kvalitet (af fødevarer). Det koster på
sundhed og middellevetid.”
Citater fra: ”Danskerne 2001 – Vælgernes dagsorden og det nye mediebillede”, Institut for Konjunktur-analyse, 2001.

§

På den ene side er familien vigtig som en sikker base i en verden, hvor den enkelte ofte står
over for store udfordringer og usikkerheder. På den anden side medfører frigørelsen af den
enkelte fra traditionens bånd en stærk tilskyndelse til individuelle interesser og handlinger,
som godt kan sætte familiens sammenhængskraft på en hård prøve. Dette dilemma indeholder flere impulser til forbrug.

§

Det enkelte familiemedlems stadigt mere individualiserede interesser og tidsplaner kræver, at
hvert familiemedlem har tilstrækkeligt med plads og udstyr til, at man ikke begrænser hinandens udfoldelsesmuligheder. Dette afspejler sig bl.a. i familiernes anskaffelse af flere eksemplarer af samme forbrugsgode som fjernsyn, computer, stereo m.fl.

§

Og på grund af forbrugets stadig større rolle i den samfundsmæssige organisering, vil alle de
forbrugerbestemte forbrugsvalg resultere i en stadig udvikling af kulturelle normer, der bygger mere og mere på forbrug, og hvor det bliver sværere og sværere at vælge forbruget fra
uden at miste status og identitet blandt ligestillede.

”Disse drivkræfter må erkendes – og når problemet er erkendt, så må vi tage hver enkel
drivkraft og se på, hvad der skal til for at vende den mod en bæredygtig livsstil.”
Citat fra oplæg på mødet i Det Økologiske Inspirationshus den 26.4.01 af Inge Røpke, ITS, DTU

”Der er behov for at finde metoder, som vil ændre reklamernes fokus mod produkter og
serviceydelser, som er socialt og miljømæssigt sunde og er produceret på en bæredygtig
måde, til erstatning af reklame som leder til forbrug af produkter og serviceydelser, som
truer menneskelig sundhed, miljøet, den sociale balance og menneskerettighederne”.
(Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Report”, Regional Roundtable for Europa and North America - 2002 World Summit on
Sustainable Development, juni 2001
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Hvis ikke en dybtliggende forståelse for de aktuelle livsstiles betydning for forbruget inddrages i
initiativerne for at begrænse forbrugsvæksten og reducere forbruget, så vil miljømæssigt begrundede tiltag til forbrugsreduktion resultere i folkelig modstand.
Det livsstilsrelaterede forbrug kan således kun reduceres afgørende, hvis de højtforbrugende livsstile erstattes af andre livsstile, der med et langt mindre forbrug opfylder nogenlunde de samme
grundlæggende sociale og samfundsmæssige krav hos befolkningen. Kun herved kan politiske
indsatser, der griber ind mod forbrugsvæksten, formentlig få den nødvendige folkelige opbakning.

”De ændringer af holdninger, af sociale værdier og af forhåbninger, som denne rapport
indtrængende opfordrer til, vil afhænge af store fremstød inden for uddannelse, debat og
offentlig medvirken”.
Citat fra indledningen til Brundtland-rapporten ”Vor fælles fremtid”

Selv om levestandarden er steget dramatisk gennem århundredet, er der ikke mange tegn på mætning. Forbrugerne synes klart at være villige medspillere med mange ideer til, hvordan indkomststigningerne kan omsættes til forbrug.
Derfor melder spørgsmålene sig, om hvornår ”nok er nok”, og hvorledes en stimulering af en
øget folkelig prioritering af tid til sig selv og til hinanden i stedet for forbrug kan iværksættes.
Eller sagt på en anden måde: Vi lever i et samfund, hvor de stadigt stigende muligheder øger
kravene til vores evne til at vælge muligheder fra, for herved at få tid til at gøre nogle færre ting
ordentligt og helhjertet.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Forbedrede muligheder for bæredygtig livsstil må stilles til rådighed for danskerne. Der skal
bygges flere ”økologiske” boliger bygget af sunde materialer med lavt energiforbrug og minimeret forbrug af kritiske ressourcer både i byggefase og driftsfase samt lokaliseret så transportbehovet er minimalt. Bæredygtig planlægning skal derfor styrkes, så behovet for forurenende transport minimeres. Arbejdspladserne skal gøres mere bæredygtige ved en bevidst
satsning på miljøomstilling, ressourcebesparelser, medarbejderindflydelse og arbejdsmiljøforbedringer. Der skal flere bæredygtigt producerede varer på forretningernes hylder.

•

Der skal gives bedre og mere fleksible muligheder for orlovsordninger og arbejde på nedsat
tid.

§

Der skal igangsættes en række udredningsarbejder der belyser, hvorledes den hidtidige førte
danske politik på en lang række områder er integreret med og forudsætter forbrug og vækst
som drivende kræfter. Dette skal danne grundlag for forslag til en ny politik, der fremmer en
mere bæredygtig livsstil samtidigt med, at de basale menneskelige livsværdier opfyldes.

§

Der igangsættes desuden udredningsarbejder om, hvilke instrumenter og metoder, der kan
anvendes for effektivt at styre forbrugsvalgene mod en bæredygtig udvikling.
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§

På grundlag af den opnåede viden om drivkræfterne skal iværksættes oplysning og debatfora,
hvor mulighederne for at reducere ressourceforbrug og forurenende adfærd formidles og diskuteres.

§

Ønsket om ændring af livsstile bort fra det miljøbelastende overforbrug skal understøttes af
varers og tjenesteydelsers prissignal. Miljøbelastende varer og forurenende adfærd skal således gennem grønne skatter og afgifter gøres mærkbart dyrere end mere bæredygtige køb,
handlinger og forbrug.

§

En afgift på reklamer for herved at begrænse såvel ressourcespildet til reklametryksager, som
den påvirkning af de danske forbrugere til øget forbrug, som reklamerne er udtryk for, skal
gennemføres senest i 2002.

§

Momsreduktion eller tilskud til reparationsarbejde skal senest ved udgangen af 2002 være
indført som middel til at øge varernes levetid og dermed begrænse forbruget.

§

Senest ved udgangen af 2002 skal der fremlægges en handlingsplan for tiltag til at øge varernes levetid f.eks. gennem fremme langtidsgaranti-ordninger udover den nylig vedtagne produktgaranti på 2 år, pantordninger samt krav til leverandører om at kunne levere reservedele.
Her skal dog undtages varer, hvor miljøvirkningen af en længere holdbarhed opvejes af, at
man sinker en udskiftning til bedre produkter med et markant lavere ressourceforbrug.

§

Producenter af f.eks. varige forbrugsgoder skal gøres direkte ansvarlige for hele varens livscyklus og således også forpligtes til at tage udtjente apparater tilbage og genbruge/bortskaffe
disse på en miljømæssig forsvarlig måde.

•

Uddannelse, undervisning og ret til viden og oplysning om en bæredygtig udvikling må
fremmes. Se mere herom i kapitel 20: ”Viden, uddannelse og forskning”
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4. Ressourcebegrænsning, forbrug og økonomisk
vækst
Miljømæssig bæredygtighed fordrer, at ressourceforbrug og miljøbelastninger bringes ned på et
niveau, der ikke overskrider naturens bæreevne, og at dette i princippet er tilfældet vilkårligt
langt ud i fremtiden.
Det er naturligvis meget usikkert, hvad naturens bæreevne er, ligesom naturens bæreevne heller
ikke er givet en gang for alle. Under alle omstændigheder er det miljømæssige råderum på et
givet tidspunkt defineret i forhold til absolutte størrelser af jordens globale, regionale og lokale
økosystemer.
Regeringen taler bl.a. i sin bæredygtighedstrategi om at "afkoble" ressourcebelastningen fra den
økonomiske vækst, men i virkeligheden refereres der kun til at ressourceeffektiviteten forbedres.
Men ofte kan et øget forbrug mere end udligne de ressource- og miljømæssige fordele, som en
øget ressourceeffektivitet skaber, således at belastningen i absolutte termer stiger.
Absolut nedsættelse af det danske ressourceforbrug
Det centrale i en bæredygtig udvikling er således en absolut nedsættelse af de danske forbrug af
indenlandske og importerede ressourcer samt en absolut nedsættelse af udledningen af miljøbelastende stoffer til naturen lokalt, regionalt og globalt.

”Når man vil vurdere bæredygtigheden af en produktion, et forbrug eller en fritidsaktivitet,
må man tage højde for alle de natureffekter og miljøbelastninger, som aktiviteten giver anledning til, også uden for landets grænser. Herved får den nationale miljøpolitik en global
dimension, som stort set lades ude af betragtning i dag.”
Citat fra: ” Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1995”

Der er udviklet forskellige værktøjer, der inddrager de samlede belastninger via livscyklusanalyser og omregner dem til fælles målestokke, f.eks. ”Det økologiske fodspor”, der omregner til
areal, og ”Den økologiske rygsæk”, der omregner til tons materiale, der flyttes.
§

§

§
§

Det Økologiske råderum defineres udfra et globalt synspunkt som den mængde naturressourcer i form af luft, vand, jord, mineraler, energikilder, naturarealer, planter og dyr m.v.,
der kan bruges af det enkelte menneske hvert år, uden at vi forhindrer fremtidige generationer
i at få adgang til den samme mængde og kvalitet.
Det økologiske råderum er ikke en nøjagtigt bestemt og fast størrelse, idet det både er afhængigt af naturgivne økologiske vilkår og de sæt af teknologier, hvormed vi udnytter disse vilkår. Der er således både nogle givne rammer, men også nogle muligheder for at flytte dem.
Et eksempel herpå er overgangen fra jægerkultur til landbrugskultur, der gør det muligt at
brødføde langt flere mennesker pr arealenhed uden at udnyttelsen af de økologiske mekanismer nødvendigvis bliver for stor.
Det Økologiske råderum er en målestok, som med en vis usikkerhedsmargin kan anvendes
som pejlemærke. Det viser, at på næsten alle områder ligger det danske forbrug betydeligt
over, hvad der kan accepteres i forhold til et globalt ligeligt fordelt økologisk råderum.
I den natur- og miljøpolitiske redegørelse fra 1995 stod således: ”Målet er at holde sig inden
for dette økologiske råderum set ud fra både lokale, regionale og globale betragtninger”.
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§

Det Økologiske Fodspor illustrerer, hvor meget areal et lands indbyggere lægger beslag på
for at kunne producere den mængde varer, som nationalt forbruges.

§

Den Økologiske Rygsæk er en opgørelse af det totale materiale- og ressourceforbrug - opgjort som flyttet materialemængde - som et lands borgeres forbrug og livsstil medfører.
Begrebet Den Økologiske Rygsæk udvider således opgørelsen af det direkte nationale forbrug med yderligere tre faktorer. De tre faktorer er det indirekte nationale forbrug, der medgår til produktion af de direkte forbrugte varer, det importerede forbrug og det indirekte forbrug til at producere de importerede varer. Den danske økologiske rygsæk er ikke opgjort
endnu, men på nedenstående opgørelser af EU’s økologiske rygsæk ses, at det direkte nationale forbrug udgør mellem en tredjedel og en fjerdedel af det totale ressourceforbrug, som
udløses ved borgernes samlede levevis i EU som helhed. Alligevel er det næsten altid kun det
direkte nationale ressourceforbrug, der ligger til grund for nationale opgørelser, indikatorer
og politikfastlæggelse.

§
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Ressourceforbruget i graferne er opgjort for 3 forskellige EU-”størrelser”:
1988 – 1990: EU 12 uden Østtyskland
1991 – 1994: EU 12 inkl. det tidligere Østtyskland
1995 – 1997: EU 15

Behovet for en reduktionen af ressourceforbruget (herunder ikke mindst energiforbruget) er centralt, fordi der heraf som regel også følger reduktioner af de miljøbelastninger, der knytter sig til
ressourceforbruget. Dernæst kan man så reducere miljøbelastningerne yderligere f.eks. ved at
vælge renere råvarer og brændsler eller ved hjælp af renseteknologier.
Hvis man derimod tager udgangspunkt i miljøbelastninger, vil der ofte være en tendens til at
starte med de nemme løsninger, som f.eks. udvikling af renseteknologier og renere brændsler
m.v.
Hensynet til fremtidige generationer fordrer, at vi også fokuserer på en absolut og langsigtet nedsættelse af ressourceforbruget.
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Behov for reduktion af ressourceforbruget
Et af de mest problematiske aspekter af ressourceforbruget er energiforbruget, bl.a. - men ikke
kun - på grund af dets sammenhæng med CO2-udslippet. Det er i vid udstrækning baseret på begrænsede fossile brændsler med mange miljøproblemer i tilknytning til udvinding og distribution.
Heller ikke de vedvarende energikilder er problemfrie. De fleste i dag kendte vedvarende energikilder – f.eks. vandkraft, biomasse og vindkraft - har i varierende grad problemer og barrierer i
forbindelse med deres udbygning som gør, at man ikke bare kan bruge løs af dem.
Derfor er energibesparelser - både gennem bedre effektivitet og gennem at vælge forbrug fra - et
nøgleord for at skabe en bæredygtig udvikling. Det er også værd at bemærke at Brundtlandrapporten foreslog en langsigtet målsætning om en halvering af det samlede primærenergiforbrug - dvs. ikke af det fossile forbrug og ikke af CO2-udslip, men af det samlede energiforbrug.
Der er en øvre grænse for ressourceeffektiviteten. Samlet økonomisk vækst er globalt set højst
tilladeligt i den periode, det tager at udtømme potentialerne for forbedring af ressourceeffektiviteten.
Næppe plads til økonomisk vækst i Danmark
I den rige del af verden er grænsen for vækst imidlertid langt tættere på, om ikke overskredet,
hvis der skal være plads til en global udligning.
Fra et bæredygtigheds-synspunkt er der således næppe plads til mere økonomisk vækst i Danmark.
Det betyder, at vi forbliver på det nuværende forbrug, mens det blot er stigningen i forbruget, der
ophører. Nulvækst betyder ikke, at økonomien stivner, idet der fortsat kan være vækst i visse dele
af økonomien, mens andre går tilbage.
Reduktion med ”Faktor 10”
Selv med nulvækst i den rige del af verden kræves der dramatiske forbedringer af miljø- og ressourceeffektiviteten for at kunne reducere de samlede miljøbelastninger til bæredygtige niveauer
- samtidig med at der sker en global udjævning og samtidig med en befolkningstilvækst.
"Faktor 10" begrebet illustrerer størrelsesordenen af den reduktion af ressourceforbruget, der er
nødvendig i den rige del af verden for at give plads til en halvering af det globale ressourceforbrug samtidig med at den globale ulighed, hvor 20% af verdens befolkning tegner sig for 80% af
det aktuelle ressourceforbrug, reduceres.
§

Faktor 10 fokuserer på ”flytningen af materialer”, der ses som kilde til mange af de øvrige
problemer og tager udgangspunkt i, at det samlede globale ressourceforbrug skal halveres
over en årrække. Faktor 10 begrebet inddrager den globale fordeling, hvor der lægges til
grund, at alle mennesker på kloden har ret til samme levestandard og dermed det samme ressourceforbrug pr person. Skal Verden som sådan reducere ressourceforbruget med 50% i absolutte tal samtidig med, at udviklingslandene gives større lighed i forbrugsmuligheder gennem en fordobling af forbrug og udslip, så skal de rige lande reducere deres forbrug med
mindst 90%. Faktor 10 tager derimod ikke højde for befolkningsvækst og heller ikke for en
samlet global vækst i økonomien.
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”Fagbevægelsen anbefaler:
At pejlemærket i den danske strategi bliver, at ressourceforbrug og miljøbelastning skal
reduceres med en faktor 10 inden for de næste 30 – 50 år.”
Citat fra: ”LO’s indspil til Regeringens forslag til Danmarks strategi for en bæredygtig udvikling”, 2001

Senere er et "Faktor 4" blev lanceret for at illustrere mulighederne for at få ”dobbelt velstand for
det halve ressourceforbrug” uden at forholde sig til spørgsmålet om fordeling.
§

Faktor 4 omhandler, at det allerede med den i dag kendte teknologi er muligt at sænke ressourceforbruget til det halve af dagens forbrug samtidig med, at den økonomiske vækst i
samme periode medfører en fordobling af et lands økonomiske muligheder. Faktor 4 begrebet
tager således hverken udgangspunkt i naturens absolutte tålegrænser eller den globale lighedsbetragtning. Ifølge faktor 4 skal alle lande og alle borgere hver for sig blot reducere til
det halve forbrug uden hensyn til, om det øjeblikkelige forbrug er højt eller lavt. Faktor 4 er
alene en konstatering af, at hvis vi vil, kan vi reducere miljøskader og ressourceforbrug til det
halve i forhold til dagens forbrug, samtidig med at vi gennemfører en fordobling af den økonomiske velstand. Dette kan gøres ved forbedringer i eksisterende teknologi uden den store
nedgang i forbruget af slutprodukter. Faktor 4 begrebet vil derfor tilskynde til, at de lette løsninger bruges først.

Er ”servicesamfundet” løsningen?
Fra mange sider udtales, at det ikke er nødvendigt at begrænse selve forbruget, når blot der omlægges til en mere bæredygtig forbrugssammensætning og produceres med en større ressourceeffektivitet. Det hævdes tilmed, at denne ændring er i fuld gang ved omstilling til ”servicesamfundet”, og at der derfor ikke er grund til at bekymre sig om væksten. Det statslige bæredygtighedsudspil indeholder opfordringer om at skifte til mere bæredygtig livsstil side om side med den
økonomiske politiks krav om fortsat forbrugsvækst.
Der er ingen tvivl om, at der kan ydes et markant bidrag til at reducere miljøbelastningen gennem
påvirkning af adfærden og gennem ændringer af samfundsstrukturer. Men det kan ikke opveje
effekten af et stadigt stigende samlet forbrug.
Forestillingen om at et skift til et servicesamfund vil medføre en dramatisk reduktion af ressource- og miljøbelastningen er heller ikke éntydig. Serviceaktiviteter har ikke nødvendigvis en meget lav belastning af ressourceforbruget - mange af dem er f.eks. transportintensive, ligesom
mange servicefunktioner trækker et betydeligt fysisk forbrug med sig. Man er derfor nødt til at
præcisere, hvilke servicetilbud, der tales om, f.eks. musik og teater frem for udlandsrejser.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Såvel Danmark som EU bør anvende principperne i Faktor 10 begrebet som grundlag for
opstilling af krav om ressourceforbrugsbegrænsning.

§

Ressourceforbruget af ikke-fornybare ressourcer skal generelt mindskes, således at det halveres i år 2010 i forhold til år 2000, og mindskes med 80% i 2020 i forhold til år 2000.
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§

Ressourceforbruget af relevante fornybare ressourcer skal tilpasses, således at det tager hensyn til det globale fordelingsperspektiv, og afpasses, således at naturens evne til gendannelse
bevares.

§

Anvendelsen af økonomiske styringsmidler skal intensiveres til opnåelse af en bæredygtig
udvikling baseret på ”Faktor 10”.
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5. Omstilling til bæredygtig udvikling og Agenda 21
Opnåelse af en bæredygtig livsstil inden udgangen af det 21. århundrede vil i den rige verden
stille krav til en reel nedsættelse af ressourceforbruget gennem en faktisk nedgang i forbrug af
mængden af varer og andre materielle goder.
En bæredygtig udvikling vil ikke kunne nås gennem ressourceeffektivisering alene, men en ressourceeffektivisering vil mindske det krav til nedgang i forbrug af de varer og andre materielle
goder, som er nødvendigt under hensyn til det økologiske råderum.
Der har hidtil været og er fortsat et politisk og bredt folkeligt ønske om vækst i økonomien og
vækst i forbruget, selv om der også er en stigende erkendelse af behovet for en bæredygtig udvikling. Signalerne fra politisk hold er tvetydige. Der tales på én gang om Agenda 21 og nødvendige energi- og ressourcebesparelser, mens udbygningen af samfundets infrastruktur samt produktionen af varer stort set fortsætter uden hensyn til en bæredygtig udvikling.
Der skal ske en bevidst opbygning af reelle forudsætninger for en mere bæredygtig livsstil. Økonomiske virkemidler skal virke i samme retning. Det vil dog stadig fordre en personlig indsats for
overgang til en mere bæredygtig livsstil. Men uden sådanne signaler fra politisk side i en dialog
med befolkningen vil det ikke være muligt at opnå den nødvendige begrænsning i ressourceforbrug og forurening.
Opbygningen af en ny bæredygtig ”infrastruktur” og omstilling til produktion med et reduceret
forbrug af ressourcer – herunder energieffektivisering - og reduceret udledning af forurenende
stoffer tager lang tid. Selv om der startes i dag, er meget etableret på et ikke-bæredygtigt grundlag og skal ændres, ombygges og omorganiseres.
Derfor må den nødvendige ændring i livsstil og forbrugsmønster startes op på det nuværende
infrastrukturelle grundlag
Denne omstilling skal satse på en absolut forbrugsnedgang og på en teknologisk udvikling med
henblik at levere ydelser og varer med betydeligt lavere ressourceforbrug og forurening. Denne
omstilling forudsætter en økonomisk politik og en erhvervsudviklingspolitik, der ikke har generel
økonomisk vækst som sin fornemste målsætning, men som bygger på vækstomplacering fra
stærkt ressourcekrævende goder mod mere ressourcebesparende goder.
En bæredygtig udvikling nås således ikke uden at befolkningen som helhed uanset politisk og
socialt tilhørsforhold eller religion er nogenlunde enige om, at dette må prioriteres i de politiske
beslutninger og i de daglige valg.
For det første er befolkningens mange daglige valg af levevis og forbrug af afgørende betydning
for det totale ressourceforbrug og forureningsniveau i Danmark.
I den nuværende danske livsstil lægges der i høj grad vægt på velstand snarere end velfærd. Skal
vi nærme os en bæredygtig livsstil må samfundets identitetsgivende og statusfremmende signaler
ændres hen mod en værdisætning af ikke-materielle, ikke-forbrugende og ikke-forurenende aktiviteter.
For det andet er befolkningens accept af nødvendigheden af en bæredygtig udvikling af afgørende betydning for, hvorledes de danske politikere har mulighed for / presses til at inddrage bæredygtighedshensyn i love og regler, samt arbejde aktivt for at påvirke det internationale samfund –
gennem EU, FN, Rio-proces m.v. – for at nå en nødvendig bæredygtig udvikling på verdensplan.
For politikere i et demokratisk samfund som Danmark er afhængige af vælgernes gunst og påvirkes af vælgernes ønsker.
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For det tredje er virksomhedernes valg af producerede varer og produktionsmetoder afhængig af,
om der er en tilstrækkelig efterspørgsel efter produkter der i ressourceforbrug, produktion, brug
og bortskaffelse/genbrug understøtter en bæredygtig tilfredsstillelse af befolkningens behov.
Ligeledes er detailhandelens valg af, hvilke varer de tilbyder kunderne, afhængige af troen på, at
det faktisk også er disse varer, der efterspørges.
Information, debatskabende aktiviteter og borgerdeltagelse er derfor vigtige forudsætninger for
en effektiv strategi for en dansk bæredygtig udvikling.
Agenda 21, som blev lanceret på Verdenstopmødet i Rio i 1992, kan frit oversættes til en dagsorden for en bæredygtig livsstil i det 21. Århundrede. Agenda 21-begrebet er et meget centralt led i
en pædagogisk proces, hvor både politikere og befolkningen generelt gennem praktiske erfaringer
og engagement oplever vores eget høje forbrug og erfarer en række barrierer for at gøre dette
mere bæredygtigt.
Herved styrkes motivationen til handling på både politiske, organisatorisk og individuelt plan,
ligesom det øger den generelle opbakning til indgreb på relevante virkningsfulde niveauer til
forbedring af mulighederne for bæredygtig udvikling.

”Udbredt følelse i befolkning af ”medejerskab” til målet om bæredygtig udvikling afhænger ikke blot af større åbenhed i beslutningsprocessen, men også af, om de enkelte mennesker føler, at de selv kan gøre en forskel gennem deres egne handlinger. F.eks. har lokal
Agenda 21 været et effektivt middel til at fremme en bæredygtig udvikling på lokalt plan.
Også uddannelsessystemet kan spille en afgørende rolle for at give befolkningen en bedre
forståelse af målet med bæredygtig udvikling og en opfattelse af individuelt og kollektivt
ansvar, som kan anspore til ændringer i adfærdsmønstrene.”
Citat fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig
udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001

Netop den konkrete lokale beslutning om inddragelse af lokalt virkende virkemidler er stærkt
afhængig af folkelig accept, hvorfor en stærk borgerdeltagelse og dialog er både en fordel og en
nødvendighed.
Borgerne, lokale politikere og lokale organisationer er ofte særligt motiverede for at diskutere
netop lokale virkemidler til opnåelse af en bæredygtig udvikling. Til gengæld kan der være en vis
tilbageholdenhed over for at skulle opstille absolutte mål på lokalt plan, hvis ikke der findes en
national udmelding med klare mål, delmål, tidsfrister og forslag til virkemidler.
Så alene hensynet til at give forbedrede muligheder for det lokale Agenda 21 arbejde stiller krav
til en opstilling af klare nationale mål, delmål og tidsfrister, der ved opfyldelse fører frem til en
mere bæredygtig udvikling, og er således afgørende for omfanget af den lokale debat og engagement. Dette hindrer dog ikke, at man lokalt kan beslutte sig for mere vidtgående mål.
Det er ligeledes nødvendigt at opstille en række virkemidler, som kan tages i brug for at nå målene til tiden, idet der bør gøres opmærksom på, om virkemidlerne er egnede på lokalt plan til debatter, beslutninger og handlinger.
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Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Krav til borgerdeltagelse må opstilles – deltagelsen kan foregå på mange måder og niveauer,
men skal indebære aktiv medvirken fra borgere, organisationer, erhvervsliv m.fl.

§

Samfundets aktører på alle niveauer må aktiveres og engagere sig i at gennemføre en bæredygtig udvikling i de sammenhænge, som de i forvejen deltager i – såsom arbejdspladser,
børneinstitutioner og skoler, politiske organisationer, foreninger og privatliv. For kun et samspil mellem folkelige handlinger og offentlig tilvejebringelse af betingelserne for en bæredygtig udvikling har styrke nok til at sikre forandringer.

§

Agenda 21 arbejdet må dynamiseres, således at det appellerer til bredere befolkningsgrupper.
Dette kan bl.a. stimuleres gennem omstilling af varernes prissætning, så prisen på varerne afspejler om forbruget understøtter en bæredygtig udvikling eller ej.

§

Agenda 21 arbejdet må som minimum tage udgangspunkt i en samtænkning af i hvert fald
den sociale og den miljømæsige dimension af bæredygtig udvikling, dog med skelen til de
økonomiske virkninger af mulige ændringer i livsform og livsstil.

”Verden i morgen – skabes i dag”, Det Økologiske Råds forslag til:
”En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn”, januar 2002

28

6. Bæredygtighedsindikatorer
Opstilling af nationale og internationale bæredygtighedsindikatorer er et væsentligt virkemiddel
for at kunne opstille målbare mål og dermed at motivere og engagere i omstillingen til en bæredygtig udvikling, og dermed også i Agenda 21 arbejdet.
En synliggørelse af miljøproblemernes omfang og af vejen mod ”målet” er et væsentligt middel i
informations- og debatbestræbelserne og i borgerinddragelsen for at nå en bæredygtig udvikling.
En sådan synliggørelse kan ske gennem opstilling af en række bæredygtighedsindikatorer på alle
centrale områder.
Det Økologiske Råd finder det overordentligt vigtigt, at der udvikles og anvendes relevante indikatorer i bestræbelserne på at udvikle Danmark til et bæredygtigt samfund under hensyn til den
globale fordeling og kommende generationers levevilkår.
Udarbejdelsen og offentliggørelsen af relevante bæredygtighedsindikatorer tjener især to formål:
•

at måle, kontrollere og tilskynde til overholdelse af målsætninger og tidsfrister på områder, hvor klare og tilstrækkelige mål og tidsfrister er opstillet for opnåelsen af en bæredygtig udvikling.

•

at indfange og eksponere utilstrækkelige indsatser for bæredygtig udvikling og dermed
tilskynde til udarbejdelse og vedtagelse af målsætninger og tidsfrister på områder, hvor
sådanne ikke allerede er vedtaget.

”Opstilling af konkrete, kvantificerbare mål er en forudsætning for, at en strategi for bæredygtig udvikling kan have effekter. Konkrete mål er også en forudsætning for, at der kan
ske en løbende overvågning af fremskridt af virkemidlernes effektivitet f.eks. gennem indikatorer, og så relevante aktører tildeles et ansvar for at medvirke til opfyldelse af de konkrete målsætninger.”
Citat fra : ”Hvad er bæredygtig udvikling?”, Miljøstyrelsens hjemmeside, 2001

”For at sikre en udvikling, som skridt for skridt bringer os nærmere det økologiske råderum, er det nødvendigt at definere nogle pejlemærker for samfundsudviklingen og miljøindsatsen på mellemlangt sigt. Pejlemærkerne skal understøtte, at både den generelle udvikling og indsatsen i de forskellige sektorer sker med de langsigtede mål for øje. En tidsramme kunne være år 2030 med bindende delmålsætninger for f.eks. år 2010 og 2020.”
Citat fra: ”Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1995”, Miljø- og Energiministeriet

Indikatorerne skal samtidig anvendes som en målestok for, om vores udvikling går i en bæredygtig retning, og om vi bevæger os hurtigt nok for at nå fastsatte mål til fastsat tid.
Processen i udarbejdelsen af indikatorer er væsentlig, idet befolkningens og hermed også politikernes ejerskab til indikatorer, mål og virkemidler er meget afhængig af en deltagelse i arbejdet.
OECD’s statsministerråd har på mødet den 16-17.5.01 i Paris vedtaget, at OECD fremover fortsat
skal støtte OECD-landenes regeringer ved at udvikle og vedtage indikatorer, som måler fremskridt på alle tre dele af bæredygtighedsbegrebet, inklusiv afkobling af økonomisk vækst fra res-
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sourceforbrug og miljøskader, med sigte på at indarbejde dem i OECD’s økonomiske, sociale og
miljømæssige oversigter samt fylde hullerne i de statistiske og videnskabelige data.
Den danske regering har i oktober 2001 vedtaget et sæt af indikatorer til strategien for bæredygtig
udvikling. Indikatorsættet indeholder 15 nøgleindikatorer og en lang række mere specifikke indikatorer.
Mange af forslagene er udmærkede, men der er medtaget de rent økonomiske indikatorer BNP og
ægte opsparing, som i bedste fald ikke siger noget om bæredygtighed og i værste fald trækker i
en forkert retning.
Først når Regeringens bæredygtighedsstrategi følges op med en handlingsplan indeholdende
konkrete mål, delmål og tidsfrister, kan indikatorerne bruges til at måle opfyldelsen af målene.
Som led i dette arbejde bør indikatorerne revideres.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
Danmark skal inden Rio+10 konferencen i september 2002 udarbejde handlingsplaner, der i
forlængelse af bæredygtighedsstrategien fastlægger mål, delmål og tidsfrister på de vigtigste områder. I forbindelse hermed bør bæredygtighedsindikatorerne revideres ud fra følgende 6 overordnede anbefalinger:
•

Indikatorerne skal afspejle forbruget af en række ikke-fornybare ressourcer og opstilles under
respekt for Det Økologiske Råderum, således at den danske målsætning respekterer en global
lige ret til ressourceforbrug og dermed baseres på Faktor 10 begrebet.

•

De økonomiske begreber Bruttonationalproduktet (BNP)og "Ægte opsparing" kan og bør
ikke anvendes som nøgleindikatorer for en bæredygtig udvikling.

•

Der skal udvikles tværgående indikatorer, der illustrerer såvel den brede viden om bæredygtig udvikling som den faktiske adfærd i forhold til at vælge miljørigtige produkter og løsninger.

•

Der skal udvikles indikatorer, der illustrerer den danske anvendelse af de virkemidler, som
findes allerede i dag, herunder hvorvidt såvel markedsstrukturen som skattesystemet og den
offentlige sektors opbygning generelt understøtter en bæredygtig udvikling.

•

Der skal opstilles indikatorer, der illustrerer udviklingen i de danske forbrugeres valg af produkter i forhold til miljøprofil og ressourceudnyttelse.

•

Der skal opstilles indikatorer, der viser eksempler på udviklingen i den danske sundhedstilstand, som kan være relateret til miljøforringelse. Sundhedsindikatorerne skal derfor så vidt
muligt være renset for effekten af de vigtigste livsstilsfaktorer (rygning, fed kost osv.)

•

Ydermere skal et revideret sæt indikatorer:

§

Dække alle områder, hvor der er fastsat indsatser, mål, virkemidler samt evt. tidsfrister.
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§

Dække forhold, der kan være potentielt miljøskadelige, men hvor der ikke er fastsat indsatser, mål, virkemidler og tidsfrister. Sådanne indikatorer kan påvise behovet for opstilling af
mål og virkemidler m.v.

§

Tage udgangspunkt i en fastsættelse af nationale mål, delmål og tidsfrister baseret på naturens tålegrænser og hensynet til den globale fordeling for en række centrale områder, hvor
især de miljømæssige udfordringer i Danmark relateret til den globale lighed og fremtidige
generationer må prioriteres.

§

Relatere de danske bæredygtighedsindikatorer til internationalt opstillede indikatorer, i EU,
OECD, FN m.fl. og herved muliggør sammenligning af tilstanden og målopfyldelsen på alle
tre bæredygtighedsområder: Økonomi, samfund og miljø.

§

Udvikles i en offentlig dialog, da et ejerskab til indikatorerne og målene i dem er en nødvendighed for at disse indikatorer kan inspirere til omstilling til en bæredygtig udvikling.

§

Så vidt muligt kunne aflæses lokalt, så de kan ”afsløre”, hvor i landet eller i det offentlige
eller de private erhverv, det går fornuftigt fremad og hvor, det går skidt. Herved opnås muligheden for aktivt at anvende bæredygtighedsindikatorer – især de miljørelaterede – som
konkurrenceparameter for både private virksomheder, men også for offentlige arbejdspladser
og -institutioner.

Det Økologiske Råd foreslår således bl.a. følgende yderligere indikatorer indarbejdet i Regeringens forslag til indikatorer:
§

Udviklingen af det samlede danske arealforbrug, herunder arealbeslaglæggelse i andre lande,
f.eks. til dyrkning af foder til danske husdyr, opgjort efter princippet om ”Det Økologiske
Fodspor”.

•

De grønne afgifters miljøvirkning ved nedsættelse af dansk forbrug af ressourcer og forureningsudledning på en række centrale områder.
Udviklingen i antallet og størrelsen af miljøskadelige subsidieordninger, f.eks. på basis af
EU’s oversigter over sådanne.

§
§

”Grønne varers” andel af de samlede indkøb i kommuner, amter og statsinstitutioner. Grønne
varer defineres her som økologiske fødevarer, miljømærkede varer, A-mærkede elapparater
m.v.

§

Et antal indikatorer for sygdomme/sundhedsparametre, hvor påvirkning fra det fysiske miljø
erfaringsmæssigt har eller ser ud til at have væsentlig betydning. Det gælder f.eks. udover
den medtagne indikator for astma og allergi også indikatorer for bryst- prostata- og testikelkræft, sædkvalitet samt visse typer af fosterskader.

Se i øvrigt Det Økologiske Råds høringssvar af 21.8.01 til Regeringens oplæg om indikatorsæt på vores hjemmeside
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7. Integration af miljøhensyn i andre sektorer
Integration af miljøhensyn i andre sektorer er et skridt på vej mod en mere bæredygtig udvikling.
Eksempler: På ministerielt plan er der behov for ikke kun miljøvurdering af finansloven, men at
alle ministerier, styrelser mv. foretager vurdering af deres ’fodtryk’. Eksempelvis bør by- og boligministeriet opgøre byzoneareal i forhold til grønne arealer, offentligt støttede byggerier, der
medtænker energibesparende teknologier, miljøvenlige materialer mv. Trafikministeriet bør opgøre miljøpåvirkninger af offentlige anlægsprojekter. Derudover bør der på kommunalt, nationalt
og på EU-plan skabes institutionelle arrangementer for øget samarbejde mellem de forskellige
fagområder – eksempelvis bør sundhed- og miljøindsatsen i langt højere grad koordineres og
forbrugerspørgsmål bør ikke behandles uafhængigt af miljøspørgsmål, landbrugsspørgsmål ikke
uafhængigt af miljø osv.
Der er fra overordnet statslig side en øget opmærksomhed på den offentlige sektors forpligtelse
til at gå foran med en bæredygtig livsstil. Der er øgede formkrav til kommunale grønne regnskaber og offentlige grønne indkøb, og der er henstillinger i Energispareloven til kommuner og amter om at få gennemført miljømæssigt og samfundsmæssigt rentable energibesparende projekter
snarest. Men kun over for Statens egne institutioner er der udmeldt direkte krav, som det endda
går relativt sløvt med at få opfyldt.
Kommuner og amter rykker ligeledes generelt kun langsomt fremad med de grønne tanker, idet
kortsigtede økonomiske hensyn ofte får en altafgørende vægt, selv der hvor grønne indsatser
giver rent økonomisk overskud på mellemlangt sigt.

”I alle politikker skal bæredygtig udvikling spille en central rolle. I de kommende revisioner af de fælles politikker skal vi undersøge, hvordan de kan bidrage mere positivt til en
bæredygtig udvikling:”
Citat fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig
udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001

”Fagbevægelsen anbefaler: At ministerierne forpligtes til at gøre årlig status over deres indsats for en bæredygtig udvikling i forbindelse med forslaget til næste års finanslov.”
Citat fra: ”LO’s indspil til Regeringens forslag til Danmarks strategi for en bæredygtig udvikling”,
2001

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Skrappere bindende krav til, at det offentlige skal gå foran m.h.t. grønne indkøb/miljøkrav i
udbud og udliciteringer. Dette forudsætter dog en ændring af EU’s udbudsdirektiver, der i
dag vanskeliggør offentlige krav om miljømæssige og andre hensyn i varens eller ydelsens
produktionsfase.

§

Der skal afsættes øgede statslige støttemidler, som gør hensynet til langsigtet bæredygtighed
mere rentabelt her og nu for offentlige institutioner.

§

Alle lovforslag skal miljøvurderes, herunder Finansloven, der bør udvides med status fra alle
ministerier om indsatsen for en bæredygtig udvikling.
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§

De årlige kommunale og amtslige budgetforslag skal ledsages af en status over amtets eller
kommunens indsats for en bæredygtig udvikling.

§

Regionplaner, kommuneplaner, lokalplaner og andre planer, som fastlægger arealanvendelse,
skal beskrive konsekvenserne i forhold til mulighederne for en bæredygtig udvikling.

§

Århus-konventionens krav skal indskrives i alle relevante love, bekendtgørelser og cirkulærer
m.fl. som f.eks. krav til bæredygtighed i uddannelsen og som krav om adgang til miljøoplysning, samt udvidet klageret.

§

Danmark skal arbejde for integration af miljøhensyn i EU-systemet
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8. Virkemidler for en bæredygtig udvikling
”Hvordan kommer vi så fremad? Hvordan får vi globaliseringen til at arbejde i alles interesse? Hvordan bruger vi det vindue af muligheder som udgøres af informationsrevolutionen til at stoppe ødelæggelsen af vores miljø, og hjælpe 1,2 milliarder mennesker ud af
håbløs fattigdom? OECD’s rapport” Policies to Enhance Sustainable Development” giver
en sammenhængende strategi til at bevæge planeten mod en bæredygtig udvikling.”
Rapporten opstiller en politisk ramme for en bedre integration af økonomiske, miljømæssige og samfundssociale hensyn, til at afkoble økonomisk vækst fra miljømæssig ødelæggelse. Den lægger vægt på at:
•
•
•
•

Indregne den fulde omkostning fra miljøødelæggelse i økonomiske beslutninger.
Gøre regeringspolitik mere sammenhængende gennem at indregne effekten af alle politiske beslutninger på alle politiske felter.
Bruge teknologipolitikken til at afkoble miljøødelæggelse fra økonomisk vækst.
Forstærke bidraget fra international handel og investeringssystemer for at reducere og
til sidst fjerne fattigdommen i udviklingslandene, en forudsætning for en bæredygtig
udvikling.

OECD landene må indrette deres egne økonomier mod bæredygtig udvikling. De kan også
støtte miljømæssige og sociale forbedringer i udviklingslandene, først gennem forbedret
adgang til OECD’s markeder. Vi ved at indlemmelsen i det multilateriale handels- og investeringssystem, sammen med fornuftig politik og kapacitetsopbygning kan skabe vækst.
OECD-landene kan også støtte denne kapacitetsopbygning så vel som teknologisamarbejde
og gode ledelseserfaringer.
Mens mange af disse politiske muligheder er kendte, så har deres faktiske implementering i
OECD-landene ofte manglet. Ærligt talt må vi indrømme, at afvejningerne er svære. Implementeringen giver ofte tab for bestemte sektorer, i hvert fald på kort sigt. Og synlige
fordele opstår ofte ikke i løbet af en normal politisk levetid. Udfordringen for os er således
at udvikle en politisk platform for vores fælles fremtid og lukke kløften mellem vores økonomisk, sociale og miljømæssige politiske mål og vores faktiske handlinger.” (Oversat fra
engelsk)
Citat fra: ”Åbningstalen ved OECD Forum 2001 i Paris” af OECD’s generalsekretær Donald J.
Johnston

Virkemidlerne til at komme frem mod en bæredygtig udvikling er mange, og for det flestes vedkommende kendte og allerede anvendte, blot ikke i nær tilstrækkeligt omfang.
Vi skal her blot opridse nogle af virkemidlerne.
Lovgivning er et grundlæggende virkemiddel
Lovbundne hensyn til sundhed og natur set i et bæredygtighedsperspektiv findes nu i mange
europæiske landes respektive Grundlove, men endnu ikke i den danske. Erfaringerne fra et par
nylige afgørelser i Norges højesteret tyder på, at en sådan sikring vil have en langsigtet virkning,
således at hensynet til bæredygtighed og naturen på sigt kommer til at være overordnet den private ejendomsrets udnyttelse af natur og ressourcer til privat berigelse.
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Endvidere kan og skal forbud mod produktion og anvendelse af særligt miljøfarlige produkter,
lovmæssige reguleringer af anvendelse og adfærd og stramning af tekniske standarder med indbyggede miljøkrav anvendes i højere og mere konsekvent grad.
Økonomiske virkemidler
Disse virkemidler antager mange udtryk og skal bruges for at regulere markedskræfterne og bringe dem til i højere grad at understøtte en bæredygtig udvikling.
Af eksempler kan nævnes: Grønne skatter og afgifter på miljømæssigt problematisk forbrug for
at bringe dette inden for det økologiske råderum. Fjernelse af åbenlyse og skjulte tilskud til miljømæssigt problematisk produktion og adfærd. Tilskud til miljømæssigt gode erstatninger til
miljømæssigt uheldige stoffer og produkter. Endelig kan virkemidler som kvotehandel, Joint
Implementation (JI) og Clean Development Mecanism (CDM) gældende for globale miljøproblemer såsom drivhuseffekt og nedbrydningen af ozonlaget overvejes, dog skal de ofte følges af
stramme reguleringer og kontrolforanstaltninger for at virke miljømæssigt korrekt.
Vareinformation m.v.
En lang række virkemidler er mere rettet mod information, rådgivning, uddannelse og holdningspåvirkning. Dette gælder f.eks. mærkningsordninger til støtte for forbrugervalg, grønne regnskaber og miljøcertificeringsordninger og grøn indkøbspolitik m.v.
Forskningsindsats m.v.
Endvidere findes en række væsentlige virkemidler, som en kraftigt øget forskningsindsats for
alternative produkter og processer og en ændringer af samfundets organisatoriske og administrative rammer.
Overnationale virkemidler
En del væsentlige virkemidler eller udbygning af allerede nævnte virkemidler kan kun besluttes
på overnationalt niveau, som f.eks. i EU.
Virkemidlerne må anvendes, hvor den optimale og nødvendige miljømæssige effekt opnås, ligesom mange af virkemidlerne ikke kan stå alene eller først har væsentlig effekt, hvis de anvendes
som en samlet ”pakke”.
Mange af disse virkemidler kan anvendes af regering, amtsråd eller kommunalbestyrelse, men
kan ikke iværksættes uden et samspil med en offentlig og folkelig proces, der skal øge forståelsen
af og engagementet i omstillingen til en bæredygtig udvikling.
”Det er ofte svært at finde et enkelt politisk virkemiddel, som med succes kan de rigtige tilskyndelser til en total reduktion i ressourceforbrug eller i forurening og affaldsmængder. I
stedet vil det normalt være nødvendigt at igangsætte en blanding af politiske virkemidler
som kombinerer et stærkt regulerende lovgrundlag med andre virkemidler. Disse kunne
omfatte stærkere prissignaler for at påvirke adfærden hos forbrugere og producenter, frivillige aftaler, kvotehandel, miljømærkning og andre informative virkemidler, regulering af
landskabsudnyttelsen og udbygningen af infrastruktur, som kan være en forudsætning for
bæredygtig udvikling, f.eks. cykelstier. Især anbefaler OECD at miljømæssigt skadelige
subsidier fjernes og en mere systematisk brug af grønne skatter og afgifter og andre økonomiske instrumenter anvendes for at få de rette priser frem.”
Citat fra: ”A New Strategy for the Environment”, adopted by the OECD Environmental Ministers in
Paris 16.5.01
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Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Hensynet til miljøet, sundheden, almenvældet og en bæredygtig udvikling som overordnet
princip skal indskrives i Grundloven ved førstkommende revision og implementeres i retspraksis.

§

Der skal senest i 2002 udarbejdes et katalog over, hvilke virkemidler, der baseret på hensynet
til en bæredygtig udvikling under hensyn til den globale fordeling og naturens tålegrænser,
kan anvendes og med hvilke miljø- og bæredygtighedsmæssige resultater.

§

Der skal samtidig udarbejdes et katalog, der sammenligner de danske virkemidler med virkemidler identificeret i andre lande og internationale organisationer - FN, OECD og EU. Virkemidlerne skal være tværgående, så man ikke øger problemerne i én sektor, når man løser
dem i andre.

§

Der skal senest i 2003 gennemføres et politologisk, økonomisk og miljømæssigt baseret udredningsprojekt af hvorledes de foreslåede virkemidler kan gøres politisk operationelle. Det
skal klarlægges hvilke virkemidler, der umiddelbart kan tages i anvendelse, ligesom det skal
klarlægges, hvorledes en dialog om virkemidlerne for en bæredygtig udvikling kan ske med
befolkningen som helhed og aktører med særlige interessere og/eller ansvar i en fremtidig
bæredygtig udvikling.
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9. Økonomiske virkemidler til miljøformål
Anvendelsen af økonomiske virkemidler til miljøformål kan ses både som krav til fremtidens
politik og som væsentlige virkemidler til opnåelse af krav om begrænsning i ressourceforbrug og
begrænsning i forurening.

”Markedskræfter, der virker for miljøet, vil både for virksomhederne og samfundet være en
vigtig og effektiv måde at nå de nødvendige miljømæssige mål på.”
Citat fra: Debatoplægget ” Veje til en grøn erhvervsudvikling”, Erhvervsministeriet og Miljø- og
Energiministeriet, marts 2001

”Brugen af økonomiske virkemidler til at fremme energieffektivitet og ændre til bæredygtige forbrugsmønstre er uomgængeligt”. (Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Report”, Regional Roundtable for Europa and North America - 2002 World Summit on
Sustainable Development, juni 2001

Når traditionelle økonomer skal opstille målet for anvendelsen af økonomiske virkemidler, så
lyder det ofte således:
”Ved anvendelse af økonomiske virkemidler skal det som minimum sikres, at varers og tjenesteydelsers pris omfatter de miljøomkostninger som produktion, brug og bortskaffelse påfører samfundet og naturen.”
Dette udsagn vinder mere og mere frem i både debat og beslutninger fra f.eks. FN, OECD, EU og
nationale regeringer, da det tager udgangspunkt i en markedstankegang og i ”forureneren betaler
princippet”, hvor unddragelse af betaling for negative samfunds- og miljøpåvirkninger ses som
både miljø- og markedsskadeligt.
Nedenstående citat fra EU er et godt eksempel på tankegangen om ”det perfekte marked”.

”Markedspriserne har en stærk indflydelse på forbrugernes og virksomhedernes adfærd.
Markedsreformer, der sikrer korrekt prissætning, kan skabe nye forretningsmuligheder i
form af udvikling af nye tjenesteydelser og produkter, som kan lette presset på miljøet og
opfylde sociale og økonomiske behov. Dette kan til tider betyde, at det offentlige skal betale for tjenesteydelser, som ellers ikke ville blive præsteret, såsom vigtige offentlige tjenester i tyndt befolkede områder. Oftere vil der imidlertid snarere blive tale om at fjerne subsidier, der ansporer til uøkonomisk anvendelse af naturressourcerne, og om at sætte en pris
på forurening. Hvis priserne ændres på denne måde, vil det betyde et stadigt incitament til
at udvikle og anvende sikrere og renere teknologi og udstyr, og det vil ofte være tungen på
vægtskålen.”
Citat fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig
udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001

Tankegangen lider imidlertid af den svaghed, at en internalisering af de eksterne omkostninger i
varens pris ikke medfører, at påvirkningen af miljøet, forbrug af naturressourcer og udslip fra
produktion, brug og bortskaffelse bringes ned på et niveau, der respekterer hverken naturens tålegrænser, den globale fordeling eller hensynet til fremtidige generationer.
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”Ud fra det neoklassiske perspektiv bør størrelsen af en (grøn) afgift bestemmes ud fra en
værdisætning af de eksternaliteter som er forbundet med det pågældende miljøproblem.”
”Ud fra en økologisk-økonomisk tilgang vil man først tage udgangspunkt i det økologiske
råderum og vurdere betydningen for naturens tålegrænser. Det vil lede hen mod anvendelse
af den såkaldte standardprisfastsættelsesmetode for en afgift. Denne metode, som oprindeligt blev skitseret af Baumol and Oates (neoklassikere) består i, at man tager udgangspunkt
i en ønskelig miljømålsætning, og så sætter afgiften på et niveau som er tilstrækkeligt til at
nå denne målsætning. Hvor Baumol and Oates så metoden som en second-best løsning til
den ideelle med værdisætning (af de miljømæssige eksternaliteter), så vil man ud fra det
økologisk-økonomiske synspunkt foretrække denne metode.”
Citat: Mikael Skou Andersen den 25.1.01, ved tiltrædelsen som forskningsprofessor ved DMU.

Skal man derimod sikre sig, at økonomiske virkemidler og især varens pris sikrer en bæredygtig
udvikling, må man tænke på en anderledes måde:

På baggrund af omfattende forskningsarbejde og vidensindhentning med behørigt hensyn
til forsigtighedsprincippet, må et niveau for naturens tålegrænser vedtages politisk. Dette
niveau skal således respektere både hensynet til naturen, som værdifuld i sig selv og naturen, som givende levemuligheder til menneskeheden, hensynet til en global retfærdig fordeling og hensynet til fremtidige generationers livsmuligheder
Dernæst kan økonomiske virkemidler, såsom prissætning af ressourcer, udslip af miljøproblematiske stoffer og naturnedslidning m.v. afpasses, således at den politisk besluttede
sænkning af ressourceforbrug, udslip af forurening og naturnedslidning opfyldes med
overholdelse naturens tålegrænser / det økologiske råderum og dermed en bæredygtig udvikling til følge.
§

Set ud fra hensynet til klodens tilstand og en bæredygtig udvikling er det samfundets ressourceforbrug og forurening, som ønskes begrænset til et bæredygtigt niveau. Dette absolutte øvre niveau må fastlægges politisk ud fra viden om naturens tålegrænser.

§

Anvendelsen af økonomiske styringsmidler kan med fordel anvendes til at opnå en bestemt
produktionsomstilling, substitution af et bestemt stof eller en ønskelig generel begrænsning
af forbruget på miljøskadelige områder.

Der findes ganske omfattende viden om, hvorledes markedsmekanismerne påvirkes af ændringer
i prisen for en vare, og det vil ofte være muligt ret præcist at bestemme, hvor meget en given vare
eller produkt skal fordyres med f.eks. grønne skatter og afgifter, således at forbruget af denne
vare eller produkt falder til et forud fastlagt bæredygtigt niveau.
§

§

Hvis man på baggrund af viden om naturens tålegrænser politisk kan fastsætte maksimale
forbrugskvoter, kan fordelingen af dette forbrug mellem virksomheder eller individer ofte
gennemføres ved hjælp af økonomiske virkemidler. Dermed kan de miljømæssige mål opnås
på den samfundsmæssigt billigste måde.
Størrelsen af grønne afgifter bør således fastsættes ud fra, hvad der er nødvendigt for at opnå
den ønskede adfærdsændring.
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Grønne skatter og afgifter har således en gavnlig adfærdsændrende effekt specifikt på de områder, hvor de pålægges. Herudover vil en samlet grøn skattereform, hvor tyngdepunktet i beskatningen flyttes fra arbejdskraft over mod forbrug af energi og ressourcer kunne fremme en mere
bæredygtig udvikling. Dette forudsætter imidlertid, at der sker en kompensation af de laveste
indtægtsgrupper, som ellers ville rammes relativt hårdest af de grønne skatter.
Nogle økonomiske virkemidler sigter i særlig grad på at sikre en miljøforbedring på samfundsmæssigt billigste måde. Her kan f.eks. nævnes handel med tilladelser til udslip eller anvendelse af
bestemte stoffer, som på globalt niveau søges begrænset, som f.eks. drivhusgasserne.
Dette er dog et virkemiddel, som må anvendes med stor forsigtighed og omtanke, idet indførelse
af kvotehandel uden tilstrækkelige kontrolforanstaltninger og straffemuligheder for overskridelser, kan medføre omfattende handel med ”varm luft” og dermed virke stik imod den miljømæssige hensigt.
Et eksempel på et fremkommeligt område for kvotehandel er den af EU-kommissionen fremlagte
grønbog for handel med kvoter for udslip af drivhusgasser i EU, såfremt forslaget udbygges med
krav om, at alle CO2 udledere medtages i en kvotehandelsordning, og at tilladelserne ikke blot
tildeles efter tidligere forurening, men auktioneres bort - samt en række yderligere krav.
I Danmark, såvel som de øvrige lande i den rige verden findes en lang række subsidier i form af
tilskud, fritagelser og skattefradragsmuligheder med klare negative effekter for miljøet og en
bæredygtig udvikling.
I Danmark kan nævnes fradragsmuligheden for reklameudgifter, erhvervenes fritagelse for betaling af vandafgifter, landbrugsstøtte, der tilskynder til overudnyttelse af naturgrundlaget m.fl.
Disse ordninger må snarest muligt bringes til ophør.

”Fagbevægelsen anbefaler:
At brugen af økonomiske styringsmidler opprioriteres, og at grønne skatter og afgifter fortsat udbygges i en socialt afbalanceret omlægning af skattesystemet.
At diverse støtteordninger i Danmark og EU vurderes ud fra et bæredygtighedsperspektiv
og de miljøskadelige støtteordninger udfases.”
Citat fra: ”LO’s indspil til Regeringens forslag til Danmarks strategi for en bæredygtig udvikling”,
2001

”En simulering af fjernelse af alle energi-subsidier i OECD-landene, kombineret med en
beskatning af alt energiforbrug finder som resultat, at dette har en minimal effekt på
OECDs stålproduktion og vandforbrug, men medfører en signifikant reduktion i udledningen af CO2 (35%) og SOx (54%) fra stålsektoren.” (Oversat fra engelsk)
Beskatningen, der indgår i ovenstående simulation består af årligt stigende skat, der i forhold til dagens priser øges årligt med 2% for kul, 1,6% for råolie og 1,2% for naturgas.
Herved vil energiskatten have forøget energipriserne i 2030 med henholdsvis 50%, 40% og
30%.
Citat og beskatningsforslag fra: ” OECD Environmental Outlook”, OECD Environment, April
2001.
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Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Alle subsidie-ordninger med negativ miljømæssig effekt skal være fjernet i 2005

§

Det danske skattesystem skal ændres, således at beskatningen sikrer, at priserne på ressourcer, produkter og forurenende adfærd er tilstrækkeligt høje til at ressourceforbrug og miljøpåvirkning bringes inden for grænserne for naturens tålegrænser og Det Økologiske Råderum. Herved vil en større del af det samlede skatteindtægt komme fra grønne skatter på ressourceforbrug og forurenende adfærd. Herved gives mulighed for at nedsætte andre skatter
som f.eks. indkomstbeskatningen, således at den sociale balance sikres.

§

Udbredelsen af økologiske og andre miljømærkede varer fremmes ved anvendelse af økonomiske styringsmidler i produktion, brug og bortskaffelse af alle varer, idet de mest miljøbelastende varer herved fordyres til fordel for økologiske og miljømærkede varer. Ligeledes
skal markedsandele for miljømærkede varer øges, f.eks. gennem tilskud eller sænket moms.

§

Anvendelse af økonomiske virkemidler må overvejes over for alle varer, stoffer og produkter, hvor det miljømæssige sigte går på en generel begrænsning i forbruget for at overholde
naturens tålegrænser eller under hensyn til de globale fordelingsprincipper, som udtrykkes
gennem princippet om overholdelse af det økologiske råderum. Hvor produkter eller stoffer
hurtigst muligt bør udgå af anvendelsen, kan økonomiske virkemidler kun anvendes i en
overgangsperiode, indtil reelle forbud kan gennemføres.
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Miljøkrav på enkeltområder
For at kunne konkretisere tankerne og ideerne i de tidligere afsnit er det nødvendigt at opstille en
række konkrete miljømål for centrale sektorer i Danmark.
Og det er helt nødvendigt, at målene følges af klare fastsatte tidsfrister og forslag til virkemidler,
ligesom en række delmål eller ”årsmål” er væsentlige af hensyn til at sikre, at en tilstrækkelig
omlægning starter så tidligt som muligt. For en omlægning af produktion og forbrug vil sandsynligvis lykkes bedst, hvis det sker i et relativt jævnt forløb med en tidlig opstart.
Vi vil derfor i det følgende give bud på en række miljøkrav på enkeltområder, idet vi opdeler
kravene efter, hvilke effekter vi ønsker at forebygge og dernæst opdelt efter hvilke sektorer kravene skal stilles til.
Opdelingen er ikke dækkende for alle hensyn til samspil mellem effekter og sektorer, da en bæredygtighedstankegang kan og skal inddrage mange flere overordnede sammenhænge og samspil,
end det er muligt at strukturere i dette hæfte.
De enkelte krav er således en blanding af:
§

Allerede vedtagne, men delvis glemte eller ignorerede danske politiske mål

§

Krav og mål vedtaget eller foreslået i andre lande eller i internationale samarbejder eller konventioner

§

Krav, mål og virkemidler tidligere fremsat af statslige eller ikke-statslige organisationer og
bevægelser

§

Nye forslag til krav, mål og virkemidler, enten ud fra videnskabeligt dokumenterede tålegrænser m.v. eller som indledende forslag til mål og virkemidler hvor, der på området bør
udføres et stykke udredningsarbejde for at korrigere og forfine forslagene.

Hvor det ikke er muligt at opstille tilstrækkeligt præcist dokumenterede mål og tidsfrister, anvendes en række tentative mål til illustration og påpegning af retning og niveau for en bæredygtig
udvikling.
Strategien er opstillet som en dansk strategi, med en del indskrivninger af, hvor Danmark aktivt
bør arbejde for internationale mål og udviklinger.
For som EU-kommissionen skriver i deres strategi: ”En EU-strategi for bæredygtig udvikling”, så
kræver mange af de miljømæssige udfordringer globale eller internationale indsatser for at sikre
en løsning.
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10. Klimaændringer
”Klimaproblemet anses i dag som det største globale miljøproblem og måske den største
trussel mod en bæredygtig udvikling.”
Citat fra ” Bæredygtig udvikling – En ny kursfor Norden”, Nordisk ministerråd, 2000

”FN’s klimapanel IPCC vurderer, at en stabilisering af CO2 koncentrationen omkring det
dobbelte af den førindustrielle atmosfæriske koncentration vil kræve nedskæringer i de
globale udledninger på omkring 50 til 70% over de næste 100 år. Dette medfører, at Kyoto
protokollen kun er et første skridt.” (Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Høringsoplæg til forberedelse af en EU-strategi for bæredygtig udvikling”, EUkommissionen marts 2001.

Udviklingen i den globale middeltemperatur (lufttemperaturen ved jordog havoverfladen) år for år siden 1860 i forhold til gennemsnittet for perioden 1961-1990. Den sorte kurve er en udglatning af de samme data.
Kilde: Climate Research Unit, University of East Anglia

CO2 udslippet:
Danmark har et af Verdens største udslip af drivhusgasser pr indbygger og har derfor en helt særlig forpligtelse til at gå forrest for at nedsætte dette udslip.
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Den danske udledning af CO2 fra energi og transport
CO2 i 1000 tons
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

Total
Energiproduktion samlet
Transport exl. Int. Fly- og skibstrafik

Kilde: DMUs emissionstal fra hjemmesiden, DMU 2001

I 1990 vedtog Danmark derfor et nationalt mål om at nedsætte CO2 udslippet i 2005 med 20% i
forhold til 1988.
I Kyoto-protokollen fra 1997 blev fastlagt, at industrilandenes samlede udslip af drivhusgasser
skal begrænses med mindst 5% i 2008 – 2012 i forhold til 1990. Ved fordelingen af de aktuelle
nationale forpligtelser mellem EU-landene påtog Danmark sig en forpligtelse til at reducere det
danske udslip af drivhusgasser med 21% som et gennemsnit for årene 2008 – 2012 i forhold til
1990.
§

Danmark skal overholde sin Kyoto-forpligtelse, således at reduktionen på gennemsnitligt
21% i perioden 2008 - 2012 i forhold til 1990 i videst muligt omfang sker i Danmark. De nyeste tal fra Energistyrelsen tyder på, at Danmark med de vedtagne foranstaltninger kan nå
dette mål, såfremt der regnes med det korrigerede CO2 udslip i 1990. Regnes der derimod
med det absolutte CO2 udslip for 1990 vil Danmark mangle 6% på grund af meget stor import af vandkraftstrøm netop i 1990.

Regeringen melder endvidere ud, at man har et pejlemærke på, at industrilandenes udslip af drivhusgasser skal halveres inden 2030.
Det er tvivlsomt, om Danmark kan nøjes med at reducere med 50% inden 2030 i forhold til 1990,
set i forhold til det generelt høje danske udslip pr indbygger. Sættes dette mål i forhold til Faktor
10 begrebet (se afsnittet om ”Ressourcebegrænsning, forbrug og økonomisk vækst”), så vil den
danske brug af fossile brændsler skulle reduceres betydeligt mere end de 50%, hvorfor CO2 udslippet automatisk vil følge med ned.
Hverken den regeringsudmeldte 50% reduktion eller den nødvendige yderligere reduktion vil
kunne nås med den nuværende førte politik, hvor der i høj grad med succes har været satset på
udbygning af kraftvarme, erstatning af olie med naturgas og udbygning af vedvarende energi,
især vindmøller, samt til en vis grad på energibesparelser.
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Et meget stærkt dansk våben mod CO2 udledning har hidtil været overgangen fra kondensfyrede
kraftværker og olieopvarmning til kraftvarmeproduktion. Langt den største del af den danske elproduktion sker i dag på kraftvarmeværker. Denne omstilling har været medvirkende til, at de
danske CO2 mål for 2008-2012 sandsynligvis nås målt i forhold til den korrigerede udledning i
1990. Omstillingen har samtidig betydet, at fremtidige CO2 reduktionsmuligheder ved at omstille
til kraftvarme er ved at være opbrugt. Der er dog fortsat muligheder for at reducere CO2 udslippet
ved at lade kraftvarmeværkerne basere sig på naturgas i stedet for fossile brændsler som olie og
kul, men på længere sigt vil også potentialet for CO2 reduktioner gennem overgang fra kul til
naturgas i kraft- og kraftvarmeproduktionen udtømme sine muligheder.
§

Ligeledes har den bevidste danske politik med energibeskatning på energiforbruget i de danske husholdninger medført en relativt gennemgående isoleringsindsats, således at mange
”lette” løsninger i dag er opbrugt. Der er dog fortsat store energibesparelsesmuligheder
blandt andet inden for bygningsisolering og inden for elektriske apparater. En styrkelse og
udvidelse af Bygningsreglementet samt stramning af normkrav for apparaters maksimale
energiforbrug er således nødvendig.

§

Skal energisektoren fremover bidrage yderligere til CO2 reduktionen udover Kyoto målene
for 2008 - 2012 på 21%, så må der i langt højere grad satses på yderligere fald i det samlede
danske energiforbrug og på vedvarende energi især i form af udnyttelsen af vind- og solenergi.

Hverken energibesparelser eller satsning på vedvarende energikilder som langsigtede reduktionsmuligheder medfører udledning af CO2, men både sol- og vindenergi har samtidig den ulempe
i dagens energiforsyning, at de er fluktuerende med vind og vejr. Og fluktuerende energiformer
passer meget dårligt sammen med et meget fastlåst kraftvarmesystem.

Det er derfor tvingende nødvendigt, at dansk klimavenlig energipolitik ikke fortsætter i to
uforenelige spor, men derimod tænkes sammen i et integreret system, hvor den fluktuerende vedvarende energi gennem lagerforanstaltninger, konverteringer og decentralisering
indpasses i en kraftvarmestruktur på en måde, så der samtidig gives mulighed for at forsyne
transporten med drivmidler baseret på vedvarende energi uden udslip af CO2 eller andre
forurenende stoffer.

En sådan omstilling skal ske snarest muligt, idet den sandsynligvis stiller krav om en ændret opbygning af energisektoren (og transportsektoren). Jo før en sådan ændring i fremtidige investeringer kan gennemføres jo billigere vil det blive og jo hurtigere vil miljøforbedringerne bl.a. ved
nedsættelse af udslippet af CO2 kunne gennemføres.
Med Finansloven for 2002 må der derfor afsættes betydelige beløb til at supplere det spæde påbegyndte arbejde med beskrivelse af fremtidens danske energisystem baseret på integration af
vedvarende energi, kraftvarme, energibesparelser og substituering af fossile brændsler som drivmidler i transportsektoren.
Ligeledes må kursændringen i dansk energipolitik besluttes hurtigst muligt, således at en handlingsplan kan følges allerede fra 2003.
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”Rådet foreslår, at Københavns Kommune arbejder for følgende langsigtede mål for reduktion af CO2 udledningen i kommunen:
•
•
•

2010: 25% reduktion i forhold til 1990
2030: 50% reduktion i forhold til 1990
2050: 80-90% reduktion svarende til det økologiske råderum for CO2”

Citat fra: ” København – en bæredygtig storby, Forslag til mål for en bæredygtig udvikling i Københavns kommune”, Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, marts 2001

De øvrige drivhusgasser:
Drivhuseffekten skabes imidlertid af flere gasarter end CO2. De øvrige væsentlige drivhusgasser
er methan, lattergas og de tre industrigasser HFC’er, SF6 og PFC’er.
De industrielle drivhusgasser:
Det danske folketing lagde i slutningen af 2000 afgifter på alle 3 industrigasser efter deres CO2effekter – baseret på en pris pr ton CO2 på 100 kr. Dog blev lagt et maksimalt loft på 400 kr/kg
ind, hvilket sænker den beregningsmæssige afgift for SF6 betydeligt.
De tre industrielle drivhusgasser kan for næsten alle anvendelser erstattes med andre stoffer, der
ikke medfører klimaeffekter.
Lattergas:
Lattergas opstår i al væsentlighed fra landbrugets anvendelse af kunstgødning og fra udstødning
fra benzinbiler med katalysator. Lattergas har en 310 gange kraftigere drivhuseffekt end CO2.
En nedsættelse af udslippet af drivhusgassen lattergas hænger derfor nøje sammen med de i landbrugsafsnittet beskrevne krav til nedsættelse af tilførslen af kunstgødning og de i transport og
energi afsnittene beskrevne krav til at mindske brugen af fossile brændstoffer til transportformål.
(Se disse).
Methan:
Methan er en relativt kraftig drivhusgas med en drivhuseffekt, der er 21 gange større end CO2.
Da megen methandannelse sker i naturens processer må kravene til reduktion af methan-udslip
fokuseres på de områder, hvor menneskelig indgriben er skyld i forøget udslip af methan, og hvor
menneskelig indgriben derfor kan begrænse dette forøgede udslip.
På tre områder synes det muligt at gribe ind over for et for højt methanudslip.
Der kan ske en opsamling og afbrænding af methan fra lossepladser. Der kan ske en minimering
af methanudslippet fra motorer, der anvender methan som drivmiddel. Landbrugets udslip af
methan kan begrænses gennem bedre indretning af stalde og en ændret sammensætning af kvægets foder.
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Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Det samlede danske udslip af drivhusgasser omregnet til CO2 ækvivalenter skal i forhold til
det det korrigerede udslip i 1990 sænkes med 25% i 2010, med 50% i 2030 og med 90% i
2050.

§

I disse reduktionsmålsætninger skal indregnes den danske del af den internationale fly- og
skibstrafik, ligesom et eventuelt bidrag fra overskydende CO2 i import fratrukket eksport skal
medregnes.

§

Der skal igangsættes et udredningsarbejde for, hvorledes de strukturelle barrierer for opnåelse af klimamålene i det nuværende danske energisystem skal overvindes, således at en ny
kurs for dansk energiforsyning kan vedtages og indarbejdes senest i slutningen af 2002.

§

Der skal afsættes betydelige beløb til udredning af og især gennemførsel af en kursændring i
dansk energistruktur allerede i 2002 og i særdeleshed i årene derefter.

§

Danmark skal arbejde for en CO2-kvotehandelsordning på EU-niveau omfattende alle udledninger af CO2, hvor kontrol og strafafgift sikrer, at ordningen medfører en overholdelse af
stadigt mindre kvoter af CO2 svarende til en bæredygtig udvikling på klimaområdet. Ordningen skal respektere visse krav, bl.a. at tildelingen skal ske ved auktion og atomkraft må ikke
favoriseres.

For de øvrige klimagasser kan opstilles følgende krav:
§

Et forbud mod de industrielle drivhusgasser, der i dag bruges til formål, hvor der umiddelbart
findes substitueringsmuligheder, skal, som foreslået af Folketinget, gennemføres fra 2002,
mens stort set alle anvendelser bør forbydes fra 1.1.2004. Tilladelse til anvendelse af disse
gasser bør essentielle ikke-substituerbare anvendelse, i det omfang anvendelsen ikke har
nævneværdig betydning for det samlede udslip af drivhusgas.

§

Gamle lossepladser pålægges en mærkbar methanafgift fra 1.1.2002, hvor udslippet af
methan kunne reduceres væsentligt ved etablering af lossepladsgasanlæg til energiproduktion. Provenuet fra afgiften skal gå til støtte til etablering af lossepladsgasanlæg, selv om EU’s
redegørelse for methan-reduktion peger på, at dette ganske ofte kan gøres med økonomisk
fordel. Støtten kan aftrappes år for år, idet et krav kan være, at alle rimeligt rentable methanudslipsreducerende anlæg skulle være etableret senest 1.1.2008.

§

Motorer, der anvender naturgas/methan som drivmiddel pålægges en mærkbar
methanafgift fra 1.1.2002 efter mængden af ikke-forbrændt methan, således at der tilskyndes til anvendelse af de bedste motorer. Afgiften kan gøres progressiv, således at
methantab udover 2% pålægges dobbelt afgift.

§

Kvægbrugets udslip af methan er væsentligt og kan begrænses gennem methanopsamling fra stalde og ændret fodersammensætning. (Se landbrugsafsnittet)
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11. Natur og naturmiljø – biologisk mangfoldighed
Mennesket har brug for en frugtbar natur og en artsrig og varieret biodiversitet. Naturens værdi
for mennesker er forsøgt beskrevet på forskellige måder. I Naturrådets vismandsrapport 2000
beskrives kritiske, unikke og omsættelige naturværdier.
De kritiske naturværdier er afgørende for menneskets nuværende og fremtidige liv. Eksempler
herpå er atmosfæren, et stabilt klima, en frugtbar jord og funktionsdygtige økosystemer. Griber
mennesket afgørende ind i disse økosystemer gennem nedbrydning af ozonlaget, forøgelse af
klimaekstremerne, store ændringer i jordens klima, forurening af havene eller ødelæggelse af den
dyrkbare landbrugsjord kan det få fatale konsekvenser.
De unikke naturværdier er ikke nødvendigvis afgørende for liv og sundhed i snæver fysisk
forstand, men tillægges alligevel fundamental værdi, fordi det repræsenterer en uerstattelig rigdom. Eksempler herpå er unikke landskaber, og den vilde flora og fauna. Naturens eksistentielle
og rekreative værdi for mennesker er afgørende for vores overlevelse som sunde og raske mennesker.
De omsættelige naturværdier kan vi acceptere at anlægge en menneskelig nytteværdi overfor.
Kan udnyttelsen ske inden for mulighederne for naturens regenerationsmuligheder og under hensyn til modstridende interesser, er en sådan udnyttelse bæredygtig. Eksempler herpå er mange af
de fornybare ressourcer, de mineralressourcer, som anses for i praksis at være ubegrænsede, og
visse miljøgoder som rent badevand m.v. Herunder hører også muligheden for at opdage nye
muligheder for at bekæmpe sygdomme.
Vi får aldrig et så nøje kendskab til naturens arter og processer, at vi kan forudsige, hvad vores
eventuelle indgreb vil afstedkomme af naturmæssige katastrofer. Derfor bør forsigtighedsprincippet tages i anvendelse når indgreb i naturen overvejes.
En dansk indsats for bæredygtig udvikling på naturområdet må således tage udgangspunkt i en
international og en national erkendelse af naturens og biodiversitetens afgørende betydning for
det menneskelige samfund:
•

Den internationale udvikling med fattigdomsskabelse og ekstrem ødelæggende ressourceudnyttelse af jord, fiskevand og skove, som Danmark f.eks. gennem import af varer og naturressourcer har været og er medvirkende til.

•

De negative effekter på den danske natur, som omskabelsen af Danmark først til landbrugsland og dernæst til industrination har betydet.

Dansk bidrag til international naturpolitik
Den internationale konvention om biodiversitet fra 1992 er helt central for en international indsats.
Konventionen handler om beskyttelse af biodiversitet på alle niveauer, dvs. både beskyttelse af
økosystemer, arter og gener, ligesom den medtager krav til en bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten og en omfordeling af rettighederne til biodiversiteten. Desuden kombinerer konventionen
indsatsen for naturbeskyttelse med hensynet til udvikling.
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”Da rydning og brug af arealer til landbrug er den væsentligste årsag til udryddelse af biodiversiteten og da sult er udbredt i områder, hvor verdens rigeste biodiversitet findes, vil
mange planter og dyr blive udryddet, hvis ikke de lokale økosystemer behandles, så de både kan føde befolkningen og beskytte arterne samtidigt.” (Oversat fra engelsk)
Citater fra: Pressemeddelelse fra IUCN (The World Conservation Union) og Future Harvest om
rapporten: ”Ecoagriculture Strategies”, 9.5.2001.

”Nedgangen i biodiversitet i det sidste hundrede år er alarmerende. Store tab er sket i praktisk talt alle typer af økosystemer, meget af det på grund af simple tab af leve- og voksesteder. Skovdækket er globalt blevet reduceret med mere end 20%, idet nogle skovøkosystemer som de tørre tropiske skove i Centralamerika er helt væk. Mere end 50% af
den originale mangrove skov i mange lande er væk; vådområder er faldet til det halve; og
græsområder er blevet reduceret med mere end 90% i nogle områder. Kun tundra, arktiske
og dybhavs økosystemer er fortsat relativt uskadte, selv om presset fra menneskelig aktivitet er til stede også i disse økosystemer.
Selv hvis økosystemerne havde bevaret deres originale udbredelse, ville mange arter stadig
være truet af forurening, overudnyttelse, invasive arter og forringelse af habitater.” (Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”World Resources 2000 – 2001”, United Nations Development Program, World Bank og
World Resources Institute, april 2000.

Danmark deltager bl.a. i den internationale naturbeskyttelse gennem udlægning af internationale
naturbeskyttelsesområder i form af EF-fuglebeskyttelsesområder, EF-habitatområder og Ramsarområder, der indgår i samlet i et europæisk netværk af beskyttede områder, Natura 2000netværket. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet og EF-habitatdirektivet pålægger medlemslandene
stærke og konkrete forpligtelser til at bevare den biologiske mangfoldighed. Medlemslandene
skal udpege områder hvor der skal foretages en særlig beskyttelse og om nødvendigt en aktiv
forvaltning af hensyn til biodiversiteten. Samtidig pålægges landene at gøre en aktiv indsats for at
sikre eller genoprette en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper som er opført på listerne til direktivet. Habitatområderne omfatter p.t. ca. 6% af Danmarks landareal samt store havområder.
På internationalt plan må Danmark derfor arbejde for en forstærket indsats for bevarelse af den
naturlige biodiversitet og genskabelse af levesteder og biotoper, som kan sikre overlevelse af en
lang række arter af flora og fauna, som i dag er truet af ødelæggelsen af økosystemer.
Danmark må derfor udvide sin indsats for og økonomiske støtte til dette arbejde, samt søge at
påvirke resten af verden til at opprioritere denne naturmæssigt basalt nødvendige indsats.
Ligeledes må Danmark tage hensyn til bevarelsen af økosystemer og biodiversitet gennem sin
nationale efterspørgsel efter importerede varer og ressourcer, der uden særlig hensyntagen vil
medføre en yderligere fældning af skove, ødelæggelse af fiskemuligheder og ødelæggelse af naturområder ved opdyrkning, afbrænding m.v.
Indenlandsk dansk naturpolitik:
Danmark er et af de lande i Europa, der har forholdsvis flest arealer med meget intensiv landbrugsproduktion og forholdsvis færrest arealer med natur og halvkultur, dvs. mose, eng, overdrev, hede m.m. Der er sket en voldsom tilbagegang i arealerne med natur i Danmark. Klitter,
heder, enge, overdrev og moser udgjorde for 150 år siden op imod 75% af landets areal, mens de
i dag dækker mindre end 9%.
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De naturgivne vilkår i Danmark har tidligere givet plads til mange forskellige arter af vilde planter og dyr i forhold til landets størrelse. Men den konstaterede tilbagegang for det vilde plante- og
dyreliv er alvorlig. Ca. 30% af det antal arter, der er opført på rødlisten, er akut truede og sårbare.
Ca. 340 arter er uddøde siden 1850, størstedelen som følge af menneskelig aktivitet. I dag er arealet af naturområder stabilt og for søer er der en svag fremgang. Kvaliteten af naturen forringes
imidlertid fortsat på grund af forurening med næringsstoffer, manglende naturpleje m.m.
OECD peger i sin vurdering af miljøindsatsen i Danmark fra 1999 bl.a. på, at landbruget har haft
en negativ indvirkning på miljøet med omfattende tab af biodiversitet til følge. Det anbefales
bl.a., at der udarbejdes en samlet miljøstrategi på landbrugsområdet, og at de politiske tiltag er
mere direkte målrettede mod de ønskede miljømæssige resultater.

”De tilbageværende naturområder er generelt for få, for små, for spredte og af for ringekvalitet til at være levesteder for en betydelig del af tidligere tiders dyre- og planteliv og til
at sikre de processer, der kendetegner et alsidigt biologisk system. Både vand- og landområder er påvirket af overgødskning og miljøskadelige stoffer. Der er således en lang række
forhold, der er med til at mindske den biologiske mangfoldighed i Danmark.”
Citat fra: ” Natur- og miljøpolitisk redegørelse 1999”, Miljø- og Energiministeriet, 1999

”(EU ønsker overordnet…) Beskyttelse og genopretning af levesteder og natursystemer og
stop for tabet af biodiversitet inden udgangen af 2010.”
”Kommissionen vil indføre et system med biodiversitetsindikatorer inden udgangen af
2003.”
Citater fra: ” En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001

”Målet i regeringens strategi for biologisk mangfoldighed fra 1995 er en omfattende genskabelse af de levesteder, som var karakteristiske i det danske landskab frem til midten af
1900-tallet. Hidtil har naturforvaltningsindsatsen kun sikret ny natur på ca. 2-3 promille af
det danske landareal.”
Citat fra : ”Dansk Naturpolitik – Visioner og anbefalinger”, Naturrådets vismandsrapport 2000

”Fagbevægelsen anbefaler:
•

At den nationale strategi bygger på et natursyn, der anser natur og miljø som værdifulde i sig selv, og på et ”stærkt” begreb om bæredygtighed, som bl.a. vil indebære en
øget brug af forsigtighedsprincippet.”

Citat fra: ”LO’s indspil til Regeringens forslag til Danmarks strategi for en bæredygtig udvikling”,
2001

Wilhjelm-udvalgets rapport ”En rig natur i et rigt samfund” præsenterer en række grundige og
brugbare analyser af naturens tilstand og peger på det akutte behov for en indsats. Denne indsats
koncentrerer sig først om at sikre det, der er truet men endnu intakt, dernæst om at se på naboområderne og først som tredje prioritet at genskabe eller nyskabe natur.
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Udvalget kommer med en lang række anbefalinger til indsatsen for at beskytte naturen, men anbefalingerne er meget svage og bygger overvejende på frivillig indsats, mens man ikke tager
stilling til, hvad der skal ske, hvis der ikke kan opnås effektive frivillige aftaler. Når det gælder
indgreb over for landbrugets tab af næringsstoffer til de særligt sårbare naturområder, foreslås
såkaldte bufferzoner omkring særligt sårbare naturområder. Men der er kun forslag til begrænsning i stigningen i belastningen, mens der ikke kræves nedsættelse af de eksisterende husdyrbrugs tab af ammoniak, nitrat og fosfor, hvilket kunne nedbringe naturforringelserne i de særligt
sårbare naturområder. Samtidig er de foreslåede bufferzoner indskrænket til 300 m, hvor udvalget
tidligere i processen opererede med 500 m.
Forløbet i Wilhjelm-udvalget viser, hvor svært det er at komme igennem med særlige lokale beskyttelsesforanstaltninger, selv når det gælder beskyttelse af vores mest værdifulde naturområder.
Dette understreger yderligere, hvor nødvendigt det er udover bufferzoner at få en generel løsning
på landbrugets forureningsproblemer, der både omfatter produktionens størrelse og produktionsmetoderne. Der bør således ske en skærpelse af den vedtagne ammoniakhandlingsplan.
Endelig er udvalgets anbefalinger for svage, når det gælder beskyttelsen af havområderne omkring Danmark, som rummer nogle af vores vigtige naturværdier.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Tabet af biodiversitet på grund af menneskelig aktivitet må stoppes senest 2010.

§

De få tilbageværende naturskove skal sikres, og 10% af skovarealet skal udlægges til
urørt skov og anden skov for at bevare den biologiske mangfoldighed.

§

Der skal sikres naturpleje af de mange natur- og halvkulturarealer, hvor plante- og dyrelivet
er truet af for stor tilførsel af næringsstoffer eller af manglende afgræsning.

§

Der skal etableres urørte naturområder på havet, hvor kun lokalt skånsomt fiskeri er tilladt,
og hvor jagt, råstofindvinding og stenfiskeri er forbudt.

§

Der skal etableres nationale naturområder for at sikre sjældne og truede arter samt hele økosystemer, hvor de naturlige økologiske processer får lov til at forløbe mere frit.

§

Naturgenopretningen i Danmark skal tilrettelægges, således at indsatsen forøges og effekten
af de anvendte midler øges.

§

Den kommende danske handlingsplan for biologisk mangfoldighed skal fremlægges senest
foråret 2002 og indeholde mål, tidsfrister og effektive virkemidler, således at målet om stop
for tab af biodiversitet på grund af menneskelig aktivitet kan være nået senest i 2010, samtidigt med, at naturpleje og naturgenopretning forøges kraftigt.

§

Integration af natur og miljøhensyn skal ske i alle sektorpolitikker. Således skal alle igangsværende aktiviteter og nye aktiviteter inden for, f.eks. transport, landbrug, skovbrug, byudvikling og fiskeri inddrage hensyn til en bevarelse og genopretning af det danske naturgrundlag især med hensyn til bevarelse af de kritiske og de unikke naturværdier.

§

Der skal ske en visionær implementering af vandrammedirektivet, herunder etablering af
”god økologisk tilstand”, samt habitatdirektivet med ”gunstig bevaringsstatus”. .
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§

De institutionelle barrierer, som forhindrer en god indsats for biodiversiteten, skal så vidt
muligt nedbrydes. Gennem sektorintegration skal alle relevante ministerier, f.eks. Fødevareog Trafikministerierne, tvinges til at inddrage hensynet til natur og miljø i deres planlægning,
investeringer, støtteordninger m.v.

§

Danmark skal yde sit bidrag til sikring af havets biodiversitet gennem ophør med udledning
af menneskeskabte kemiske stoffer og gennem nedsættelse af udledningen af næringsstoffer
fra især landbruget, se afsnittet om landbrug.

§

Danmark skal arbejde for, at internationale havkonventioner for bevaring af havets økosystemer, stop for udledning af menneskeskabte kemiske stoffer og regulering af fiskeriet, således at fiskebestande ikke trues af overfiskning, ratificeres og overholdes af alle lande. Der
skal i særlig grad gøres en indsats i EU, herunder for et stop for udledninger af farlige stoffer.
Det gøres mest effektivt ved at stoppe brugen af de farlige stoffer, se afsnittet om kemikalier.

§

På internationalt plan skal Danmark arbejde for en forstærket indsats for bevarelse af biodiversiteten og genskabelse af levesteder og biotoper, herunder skal såvel Danmark som EU
udvide sin økonomiske støtte til dette arbejde.

§

Den danske efterspørgsel efter importerede varer, som medfører markant lavere belastning på
naturlige ressourcer og biodiversitet, skal øges, såvel i den offentlige grønne indkøbspolitik
som i form af statsanerkendte mærker, der kan vejlede forbrugerne.
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12. Industrikemikalier
I løbet af de sidste årtier er der opfundet tusindvis af nye kemiske stoffer og materialer. Den
globale produktion af organiske kemiske stoffer er steget fra cirka 1 million tons om året i 1930
til mere end 400 millioner tons i dag. Denne stigning i produktionen har været medvirkende til en
rivende økonomisk udvikling samtidig med, at hovedparten af de kemiske stoffer er blevet sendt
på markedet uden, at deres effekter på miljøet og sundhed bliver undersøgt.
Der markedsføres dagligt tusindvis af kemikalier, som har særdeles ubehagelige effekter både på
miljøet og på vores sundhed. Det gælder eksempelvis de allergifremkaldende, hormonlignende
og kræftfremkaldende stoffer – der findes i en lang række dagligdagsprodukter. Det gælder
fødevarer, drikkevand, kosmetik, tøj, legetøj, vaske- og rengøringsmidler, møbler, maling og lak,
plastprodukter, byggematerialer, transportmidler, computere og andre elektriske- og elektroniske
apparater med videre.
Kemiske stoffer frigives fra produkterne under produktion, brug og bortskaffelse og ledes
herefter ud til miljøet, hvor de kan ophobes i jord, sediment, vand og levende organismer. Fra
miljøet kan de kemiske stoffer også vende tilbage til os mennesker. Vi indtager blandt andet
kemikalier fra luften, gennem huden og via fødevarer. Resultatet er, at enhver voksen EU-borger
i dag har små koncentrationer af flere hundrede forskellige miljøfremmede giftstoffer ophobet i
kroppen. Man ved, at de højeste koncentrationer findes i børn, og at jo yngre en person er, jo flere
kemiske stoffer skal han/hun regne med at blive udsat for igennem livet.

”Hver voksen europæer har op til 500 forskellige menneskeskabte kemikalier i deres vævsfedt. De fleste af dem er pesticider.”
Citat fra: Express Micro Edition, Jan. 6, 2000 - gengivet i ” Kemikalier i Søgelyset” udgivet af Det
Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet, 2000

Kemikalielovgivningen
Det er helt afgørende at se på kemikalielovgivningen, hvis man ønsker at sikre befolkningen og
miljøet mod skadelige stoffer. Dansk kemikalielovgivning er stort set underlagt EU, idet
kemikalieområdet er et af de allermest harmoniserede områder i EU-fællesskabet. Vurdering,
klassificering og regulering af kemiske stoffer foregår således overvejende i EU-regi.
Lovgivningen er delt op i en række underområder, eksempelvis er medicin, fødevarer og
tilsætningsstoffer samt biocider og pesticider (se landbrugsafsnittet) reguleret ved særlig
lovgivning, hvor der kræves, at myndighederne godkender stoffet, før det kan sendes på
markedet. Dette er i modsætning til alle andre kemiske stoffer, hvor det gælder, at alt hvad der
ikke er udtrykkeligt forbudt - frit kan markedsføres.
EU’s kemikalielovgivning lider i dag overordnet set under to store mangler:
•
•

Der mangler viden om de skadelige effekter af de kemiske stoffer, der allerede findes på
markedet
Der sker ikke en effektiv regulering på baggrund af den viden vi allerede har. Mange kemiske stoffer, som man allerede ved skader mennesker og miljø, produceres og bruges stadig i
store mængder.
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”Det store antal eksisterende kemikalier på markedet – og den generelle mangel på information om dem – skaber grundlæggende politiske spørgsmål om prioritering og midlertidige reguleringsløsninger. Den kemiske industri skal tilskyndes til at levere information om brugen af deres produkter, ikke kun så disse kan reguleres bedre, men også som
udgangspunkt for beskatning. Metoden med at tage et stof ad gangen og teste, afgiftsfastlægge og regulere må erstattes eller i hvert fald suppleres, af et system, som muliggør
gruppeklassifikation af beslægtede kemikalier efter struktur, brug eller parametre.”
(Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”OECD Environmental Outlook”, OECD Environment, April 2001.

EU indkaldte i 1981 oplysninger fra industrien for at lave en samlet liste over alle stoffer på
markedet. På denne liste (EINECS-listen) er registreret godt 100.000 kemiske stoffer. Alle disse
stoffer kan ifølge lovgivningen frit markedsføres i EU’s medlemslande. Der findes dog ingen
opgørelser over antallet af industrikemikalier, der faktisk findes på markedet, hverken i EU eller i
Danmark. For nye stoffer, der er markedsført efter 1981 skal virksomhederne indsende en række
data om stoffernes egenskaber til myndighederne, før stoffet må sendes på markedet.
Der er også en enorm mangel på viden om hvilke kemiske stoffer, der rent faktisk findes i miljøet
eller ophobet i menneskers kroppe. Der mangler en effektiv overvågning af kemiske stoffers
transport og omsætning i naturen.

For mere end 85% af de stoffer, der produceres i størst mængde (mere en 1000 tons pr.
producent pr. år) findes der meget lidt eller slet ingen undersøgelser vedrørende skadelige
effekter. For stoffer der produceres i mindre mængder er situationen sandsynligvis værre.
Kilde: European Chemicals Bureau

Manglende reguleringsmuligheder
Princippet i den hidtidige regulering har været , at der kræves et klart og tydeligt videnskabeligt
bevis for at et stof er skadeligt, før anvendelsen kan reguleres. Det betyder, at det har været uhyre
vanskeligt for myndighederne at sikre en effektiv beskyttelse af miljø og mennesker via
lovgivning. Selv efter at det er blevet klart, at et kemisk stof er skadeligt tager det stadig normalt
meget lang tid, før der sker en regulering. Der skal nemlig som regel først gennemføres en
såkaldt ”risikovurdering”, hvor man forsøger at beregne, hvordan stoffet transporteres rundt i
naturen, hvor stor risikoen for skade er, om risikoen er værd at løbe ud fra en økonomisk
betragtning osv. osv.
I disse undersøgelser ser man desuden kun på ét stof ad gangen. Herved overses betydningen af,
at mennesker og miljø påvirkes af tusindvis af forskellige skadelige stoffer på en gang.
Riskovurderingsprocedurerne blev indført i EU i 1993. Indtil nu er der udvalgt 140 stoffer, som
skal vurderes. Dette arbejde er præget af langsommelighed, manglende interesse og ressourcer
hos medlemslandene - samt ikke mindst markant lobbyvirksomhed fra industriens side. I
sommeren 2001 er kun 11 stoffer nået fuldstændigt igennem en risikovurdering, og for 9 stoffer
er der lavet strategi for risikoreduktion. Denne langsommelighed ligger som en bremseklods for
hele kemikaliereguleringen, og den har betydet, at der i de senere år stort set ikke er indført
anvendelsesbegrænsninger for farlige stoffer i EU.
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Ny lovgivning på vej i EU
Efter længere tids pres fra medlemsstater samt miljø- og forbrugerorganisationer fremlagde EUKommissionen i februar 2001 en Hvidbog om strategi for en ny kemikaliepolitik i EU. Det
centrale forslag i Hvidbogen er, at alle kemiske stoffer fra 2021 skal registreres, vurderes og
godkendes i et nyt system – kaldet REACH (R står for registration, E for evaluation, A for
authorisation og CH for chemicals). En af de vigtigste dele i dette nye system er reglerne
omkring godkendelse af kemikalier. Som noget nyt skal myndighederne give tilladelse før særligt
problematiske stoffer kan anvendes. I Kommissionens forslag er de særligt problematiske stoffer
defineret som de kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsgiftige stoffer (de såkaldte
CMR-stoffer) og persistente organiske forbindelser (de såkaldte POP-stoffer).
Miljø- og forbrugerorganisationer har kritiseret Kommissionens forslag for blandt andet at
definere problematiske stoffer for snævert. I juni 2001 foreslog de europæiske miljøministre da
også, at det nye system skal omfatte godkendelse af en bredere gruppe af stoffer (PBT-stoffer, de
persistente, bioakkumulerbare og toksiske samt VPVB – de meget persistente og meget
bioakkumulerbare stoffer). Trods denne udvidelse af godkendelsesordningen er der stadig brug
for afgørende forbedringer af REACH. For det første omfatter det nye system ikke kemiske
stoffer i importerede produkter – hvilket betyder, at skadelige kemikalier i eksempelvis
importeret tøj, legetøj, fjernsyn ikke reguleres. For det andet er det ikke tilfredsstillende, at det
nye system ikke omfatter hverken de hormonforstyrrende eller allergifremkaldende stoffer. For
det tredje bør vurderingen af kemikalier udvides til også at omfatte de stoffer, der produceres i
mængder under 1 ton/år.
Det er meningen, at udkast til direktiver på baggrund af Hvidbogen skal diskuteres i år 2002 og
det nye system kan træde i kraft senest 2004.

Miljø- og Forbrugerorganisationernes fem centrale krav til en forbedret kemikaliepolitik i EU
EU er i øjeblikket i gang med at udvikle en ny strategi på kemikalieområdet. I februar 2001
udsendte kommissionen en hvidbog med forslag om en ny kemikaliestrategi og det er meningen at de første udkast til nye direktiver skal ligge klar inden udgangen af år 2001.
Inden udsendelsen af hvidbogen gik Europæiske miljø- og Forbrugerorganisationer sammen om at stille fem centrale krav til fremtidens kemikalielovgivning.
1. Borgerne har ret til oplysning – bl.a. om hvilke kemikalier der findes i hvilke produkter
2. Der skal fastsættes en tidsfrist for vurdering af alle kemikalier på det europæiske marked. Alle anvendelser af et kemikalie skal godkendes, og det skal sandsynliggøres at
anvendelsen er forsvarlig
3. Der skal ske en udfasning af persistente, det vil sige svært-nedbrydelige kemikalier og
kemikalier, der ophobes i levende organismer
4. Skadelige kemikalier skal erstattes af mindre skadelige alternativer
5. Vi har en forpligtelse til at stoppe alle udledninger af farlige kemikalier til miljøet inden år 2020.
Kravene blev fremsat af Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening og Forbrugerrådet
i samarbejde med EEB og BEUC, som er EU’s største paraplyorganisationer for hhv. forbruger- og
miljøorganisationerne og bl.a. præsenteret for Miljøkommissær Margot Wallström ved en konference om EU’s kemikaliepolitik ”Chemicals under the spotlight” i København, oktober 2000. Siden har
over hundrede organisationer skrevet under som støtte til kravene (for yderligere information, se:
www.chemical-awareness.com ).
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”Fagbevægelsen anbefaler:
•

At forbud og afgifter benyttes i højere grad, når det gælder særligt farlige kemiske stoffer, og at der indføres omvendt bevisbyrde.”

Citat fra: ”LO’s indspil til Regeringens forslag til Danmarks strategi for en bæredygtig udvikling”,
2001

”Naturfremmede stoffer, som er skadelige for mennesket og naturen bør på sigt ikke forekomme.”
Uddrag af ”Statsministerdeklarationen ”Ett Hållbart Norden”, Oslo den 8.11.98.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
Danmark skal i EU arbejde for:
•

At EU overordnet igangsætter og oppebærer en udvikling, der kan ændre de nuværende produktionsmetoder i en mere bæredygtigt retning. Der skal afsættes midler til støtte, forskning
og udvikling af en bæredygtig produktion af alle de industrielle varer, som samfundet har behov for. Der skal på alle områder udvikles alternative produktionsmetoder, hvor forbruget af
skadelige stoffer er minimalt.

•

Udledningen af alle skadelige stoffer til havmiljøet skal være tilendebragt inden år 2020.
Dette mål er vedtaget af EU og 15 lande i Europa i OSPAR-konventionen fra 1998. Og
blandt andet foreslået indskrevet i den svenske strategi for bæredygtig udvikling.

•

Et verdensomspændende forbud mod persistente og bioakkumulerende stoffer inden år 2010.
POP-konventionen, der blev vedtaget i FN-regi i december 2000, bør udvides fra de
eksisterende 12 stoffer til en langt bredere gruppe.

•

Forsigtighedsprincippet skal være et gennemgående og praktisk princip på kemikalieområdet,
således at kemiske stoffer, der mistænkes for miljø- eller sundhedsskadelige virkninger kan
udfases uden langsommelig risikovurdering.

•

Alle uvurderede kemiske stoffer skal vurderes – Hvidbogens forslag til forskellige konkrete
tidsfrister for registrering og vurdering af kemiske stoffer alt efter deres farlighed og
produktionsmængderne skal som minimum overholdes. Herudover skal der yderligere ske en
vurdering af de stoffer, der produceres i mængder under 1 ton/år. QSAR-princippet (QSAR
er en computerbaseret sammenligning af kemiske stoffers opbygning, der giver en idé om
farligheden) og gruppeklassificering bruges som vurderingsværktøj, hvis tidsfristerne for
enkeltvurderingerne ved egentlige tests ikke kan overholdes.

•

At der på længere sigt indføres positivlisteregulering for miljø- og sundhedsskadelige
kemiske stoffer. På kort sigt skal Hvidbogens ”autorisations”-koncept også inkludere
hormonforstyrrende stoffer, svært nedbrydelige stoffer og stoffer, der ophobes i levende væv.
Det skal præsiceres, at godkendelse af disse stoffer til særlige anvendelser kun sker
undtagelsesvis og i tidsbegrænsede perioder.

”Verden i morgen – skabes i dag”, Det Økologiske Råds forslag til:
”En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn”, januar 2002

55

•

Der skal senest år 2002 laves regler for deklaration af kemiske stoffer i importerede
produkter og disse skal inddrages i reguleringen på lige fod med stoffer, der er produceret i
EU.

•

Substitutionsprincippet om at det mindst farlige stof, der kan anvendes til formålet, skal
anvendes, bør konkretiseres og forstærkes, så det kan anvendes direkte af myndighederne i
reguleringsøjemed.

•

Den produktorienterede miljøpolitik skal styrkes, eksempelvis grøn indkøbs politik.

•

Der skal indføres fælles minimumskrav til grønne afgifter i EU på skadelige kemiske stoffer i
forhold til de enkelte stoffers miljøeffekt og ønskeligheden af begrænsning og substituering.

De opstillede krav vedrørende EU-lovgivningen, relaterer sig næsten alle til Kommissionen nye hvidbog
om kemikaliepolitik. Hvidbogen er det p.t. vigtigste udspil fra officielt hold, om hvordan
kemikaliepolitikken skal udvikle sig i de kommende år.

Danmark skal selv gennemføre følgende:
•

En styrkelse af den produktorienterede miljøpolitik

•

Danmark skal gå i spidsen med forbud mod særligt farlige stoffer i det omfang vi ikke kan få
EU med i første omgang. Senest i år 2003 skal Danmark have taget praktiske skridt til
begrænsning af brugen af alle stoffer opført på ”Listen over uønskede stoffer”.

•

Fra 2003 skal Danmark - startende med afgifter på stoffer fra listen over uønskede stoffer indføre afgifter på alle skadelige kemiske stoffer. Senere skal alle stoffer på EU’s til enhver
tid gældende liste over farlige stoffer pålægges afgifter i forhold til deres miljø- og
sundhedsmæssige effekter.

•

Miljømærkeordninger som ”EU-Blomsten” og den fællesnordiske ”Svanen” skal fremmes til
oplysning for offentlige og private forbrugere og kemikriterierne skal styrkes i
mærkeordningerne. Miljømærkeordninger må dog aldrig erstatte afgiftspålæggelse, udfasning
og forbud mod uønskede kemiske stoffer. Herudover skal der arbejdes på at udvikle negativ
mærkning af særligt skadelige produkter eller eksempelvis produkter, der indeholder stoffer
fra ”Listen over uønskede stoffer”.

•

Danmark skal senest år 2003 oprette et forskningscenter for Miljø og Sundhed.

•

En overvågning af ophobningen af industrielle kemikalier i befolkningens blod, fedt og
modermælk samt en overvågning af udviklingen i unge mænds sædkvalitet skal sættes i gang
for eksempel under dette forskningscenter. Desuden skal overvågningen i miljøet
intensiveres.

•

Danmark må ikke tillade produktion og eksport af kemikalier, der er forbudt at anvende i
Danmark, til ikke-OECD-lande.
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13. Sundhed og Miljø
Danskernes gennemsnitlige levealder er relativt lav i forhold til de lande, som vi normalt sammenligner os med. Det er der en lang række grunde til. De væsentligste ser ud til at være vores
sociale struktur, vores arbejdsmarkedsstruktur og vores spise-, alkohol- og rygevaner. Endvidere
kan genetiske og biologiske forhold samt sundhedsvæsenets opbygning, indsats og kvalitet have
betydning.
Endelig udsætter vi os selv for en lang række miljøpåvirkninger med mulig helbredsskadelig
virkning. Disse påvirkninger er sandsynligvis ikke så kraftige som ovennævnte livsstilsfaktorer,
men det betyder ikke, at de er uvæsentlige.
I andre afsnit har vi omtalt en række af de miljøfaktorer, som vides eller antages at have en betydning for danskernes helbred, livskvalitet og livslængde.
Det gælder især anvendelsen af en lang række problematiske kemiske stoffer samt trafikken og
dens udledning af sundhedsskadelige stoffer. I begge tilfælde gælder, at det er meget svært at
bevise en entydig sammenhæng mellem disse påvirkninger og vores sygelighed og dødelighed,
idet mennesker jo udsættes for mange påvirkninger samtidig. Men vi kan iagttage en række negative helbredseffekter, som kunne have relation til disse påvirkninger.
Det gælder bl.a. den store stigning i astma og allergi, som er set inden for de seneste 20-25 år.
Det samme gælder den store stigning i forekomsten af bryst- testikel- og prostata-kræft samt stigningen i visse former for fosterskader, f.eks. misdannede kønsorganer hos drengebørn.
Astma og allergi
I forhold til astma og allergi fremføres det ofte, at disse sygdomme er mere sjældne i u-lande og
også var mere sjældne i Østeuropa før murens fald, på trods af den omfattende forurening. Det
bruges derfor af nogle som argument for, at forureningen ikke kan spille nogen væsentlig rolle.
Det er imidlertid en forenklet betragtning. De typer af forurening, som er mest udbredt i u-landene og var det i Østeuropa, er f.eks. udslip af relativt grove støvpartikler fra skorstene uden filtre
og fra dårligt fungerende køretøjer. Sådanne grove partikler giver ikke astma, men derimod snarere kronisk bronkitis, som netop var meget udbredt i Østeuropa. Ser man på udviklingen af dieselkøretøjer, er udviklingen gået fra en udstødning med sort røg med relativt grove partikler over
til en udstødning med stadigt finere og mere usynlige partikler. Disse ultrasmå dieselpartikler
forstærker astmaanfald og kan muligvis også medvirke til at fremkalde astma.
På samme måde har man i moderne industrisamfund indført en række kemiske stoffer, som kan
forstærke astma og allergi og muligvis være med til at fremkalde det. Det gælder f.eks. de blødgørere (phthalater), som anvendes i store mængder i PVC, f.eks. i gulv- og vægbeklædning.
Kemiske stoffer
Vi omgiver os med en lang række uvurderede kemiske stoffer, herunder stoffer, som mistænkes
for at have en hormonlignende effekt, se afsnittet om kemiske stoffer. Disse stoffer vides bl.a. fra
iagttagelser af dyr at kunne fremkalde ovennævnte kræftformer og misdannelser. Det kan ikke
bevises, at det også sker hos mennesker, men da perspektiverne er så alvorlige, er det nødvendigt
at bruge forsigtighedsprincippet i forhold til brugen af disse stoffer.
Transport
Især dieselkøretøjer udsender partikler. De seneste år er der blevet stadig større videnskabelig
enighed om, at især de fine partikler (10-100 nanometer) er særdeles sundhedsskadelige. Der er
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lavet beregninger, der tyder på, at de forårsager 3-400 ekstra årlige dødsfald pr. million indbyggere i storbyer. Et stort projekt gennemført i samarbejde mellem WHO og Østrig, Schweiz og
Frankrig, offentliggjort i 1999, anslog, at vejtransport er årsag til et meget stort antal astmaanfald
m.v. hos både børn og voksne. Den væsentligste årsag er de små partikler. Der er dog fortsat
problemer med at bevise sammenhængen bl.a. fordi man hidtil kun har målt den totale partikelbelastning. I sådanne målinger vil indholdet af grovere partikler, som er for nedadgående, dominere. Man er først nu begyndt at måle det såkaldte PM 10, dvs. partikler under 10 mikrometer
(10.000 nanomenter), hvilket stadig er for groft et mål.
Hovedparten af disse partikler kan fjernes ved hjælp af partikelfiltre. Det kan også gøres ved at
gå væk fra diesel og over til f.eks. naturgas som brændstof, men det er en noget dyrere løsning,
som samtidig medfører en vis øgning af CO2-udslippet.
EU indfører krav til udslip af små partikler fra dieselkøretøjer fra 2006, som vil kræve installation
af partikelfiltre, men det kommer kun til at gælde nye køretøjer. Det betyder, at det vil tage årtier,
før partikelproblemet er løst. Disse krav er harmoniseret på EU-plan, så Danmark ikke kan skærpe dem på nationalt plan. Derimod har vi mulighed for ved hjælp af økonomiske virkemidler at
fremme brugen af f.eks. partikelfiltre.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
Krav i forbindelse med Sundhed og miljø er placeret under de respektive afsnit omhandlende
”Industrikemikalier”, ”Transport” og ”Landbrug og fødevarer”. I dette afsnit angiver vi mere
generelle krav samt krav i forhold til trafikkens partikelforurening:
§

Der skal inden udgangen af 2002 være udviklet en række sundhedsindikatorer, som såvidt
muligt skal korrigeres for forskelle i livsstil (rygevaner m.v.), erhverv, køn og alder og som
kan omfatte:

-

Udviklingen i allergi som kontakt- og inhalations-allergi hos børn og voksne, , herunder astmatisk bronkitis hos børn, samt udviklingen i antal indlæggelser og antal dødsfald af disse
grunde

-

Udviklingen i misdannelser, spontane aborter, dødfødte børn, fødselsvægt m.v.

-

Udviklingen i mænds sædkvalitet, i prostata- og testikelkræft samt i antallet af brystkræfttilfælde

-

Udviklingen i indholdet af skadelige kemikalier (eksempelvis svært nedbrydelige, bioakkumulerende, hormonforstyrrende, carcinogene stoffer) i relevante vævstyper hos mennesker
og dyr

§

Senest i 2002 skal der være indført økonomiske incitamenter til installation af partikelfiltre i
form af en øget vægtafgift på dieselkøretøjer uden filter, samt evt. forhøjelse af afgiften på
dieselolie. Provenuet skal finansiere en støtteordning til installation af partikelfiltre.

§

Offentlige udbydere af transport, herunder kollektiv trafik, postomdeling, renovation, sygeog handikaptransport, skal kræve, at der anvendes partikelfiltre. Det samme gælder ved bygge- og anlægsarbejder, hvor der anvendes entreprenørmaskiner m.v.
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14. Energi
EU har i EU-kommissionens grønbog: "På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed”, beregnet, at i dagens EU er 50% af energiproduktionen baseret på import af fossile
brændsler fra lande uden for EU. I 2030 vil andelen af importerede fossile brændsler være steget
til 70%, hvis ikke energiproduktionen omlægges afgørende og energibesparelsesaktiviteterne
øges kraftigt.
For Danmark går det tilsyneladende rimeligt i den rigtige retning, således at den danske regerings
mål fra energiplanen i 1992 om en 20% nedsættelse af CO2 udledning skal være gennemført i
2005 i forhold til 1988 bliver opfyldt.
Den danske indsats har indtil nu taget afsæt i en række indsatsområder:
§

Energibesparelsesindsats ved gennem energiafgifter og isoleringstilskud at have motiveret til
en forbedret isolering i de danske private boliger. Relativt høje energiafgifter har gjort det
økonomisk rentabelt at udvikle og bruge el-apparater med en bedre energiudnyttelse. Ligeledes har ordninger med tilskud til energibesparelser i industri og erhverv kombineret med indførelsen af CO2 afgiften øget industriens indsats for besparelser i energiforbrug til rumopvarmning og processer.

§

Konvertering af kulfyret el-produktion til kraftvarme værker, hvor en samproduktion af el og
varme giver en langt højere udnyttelse af de fossile brændsler.

§

Fyring i kraftvarmeværker er omlagt fra kul og olie til naturgas, ligesom private oliefyr er
omlagt til naturgas, der har et lavere udslip af CO2 pr. energienhed.

§

Udbygningen med vindmøller og i nogen grad gårdbiogasanlæg og solvarme har haft succes i
Danmark på grund af lokale initiativer og statslig støtte gennem faste afregningspriser.

De indhøstede energibesparelser og især mindre udslip af drivhusgassen CO2 er imidlertid slet
ikke nok set i et længere perspektiv.
Ser vi lidt fremad, så er der allerede opstillet et dansk pejlemærke, der siger 50% reduktion af
CO2 i 2030 i forhold til 1990. Internationale opgørelser fra bl.a. FN’s klimapanel IPCC peger
endvidere på, at skal klodens opvarmning blot begrænses til yderligere 2 - 3 grader Celsius, så
skal det globale udslip af drivhusgasser begrænses med 50 % hen mod år 2100.
Også i opstillingen af begrebet Faktor 10, hvor der tages hensyn til, at udviklingslandene skal
have et vist råderum for udvikling og dermed sikre en global udjævning af ressourceforbrug,
rigdomme og forurening, så skal lande som Danmark reducere udslippet af drivhusgasser med
90%.
Kun en øget indsats for energibesparelser har stadig et stort potentiale, mens de øvrige hidtil anvendte virkemidler og den eksisterende struktur for energiforbrug og –produktion har opbrugt en
stor del af reduktionspotentialet.
De ”succesrige” danske virkemidler som konvertering til kraftvarme og naturgas stort set brugt
op. Selv om der stadig er store potentialer i energibesparelser, så er mange af de ”nemmeste”
energibesparelser gennem bygningsisolering i private boliger foretaget.
Anvendelsen af vedvarende energi kan ikke umiddelbart øges kraftigt, både på grund af problemer med selve øgningen og på grund af, at den svingende produktion fra f.eks. vindmøller passer
meget dårligt til en fast energiproduktion på kraftvarmeværker med den øjeblikkelige struktur i
energisektoren.
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Endeligt er der slet ikke taget hul på en reduktion af transportsektorens forbrug af fossile
brændsler og medfølgende udslip af drivhusgasser. Forbrug og udslip får lov til at stige helt uhindret – og der planlægges ikke væsentlige politiske indsatser for at bremse denne stigning, tværtimod udbygges infrastrukturen fortsat under hensyn til en stigende afhængighed af privat bilkørsel.
Privatiseringen af energisektoren kræver forstærket styring
I det seneste år er energiproduktionssektoren i Danmark undergået store forandringer fra en situation, hvor energiproduktionen skete efter ”hvile-i-sig-selv” princippet over til en situation, hvor
en række energiproduktionsanlæg er blevet privatiseret og nu opererer på et marked, hvor opnåelse af privatøkonomiske overskud sætter dagsordenen for handlinger og investeringer.
Denne øgede privatisering på energimarkedet vil svække den nødvendige integration i energiforsyningsstrukturen og vil derfor forventeligt føre til en strammere politisk styring af energiproduktionssektoren end tidligere.
Der er behov for, at der fremover tages væsentlige politiske skridt til at sikre et samfundsøkonomisk rationelt reguleringssystem, der under hensyn til den nu vedtagne nye private struktur kan
sikre en ændring af det danske energisystem over mod et system med udbredt integration mellem
de forskellige dele af den danske energiproduktion.
Dette skal ske snarest muligt, således at en række mulige fejlinvesteringer af privatøkonomiske
grunde forhindres af samfundsøkonomiske og miljømæssige grunde.
I denne proces er de to danske systemansvars-selskaber Elkraft-system og Eltra i samarbejde med
Energistyrelsen sat i nøglerollerne for at sikre en fremtidig integration mellem energibesparelser,
vedvarende energi, kraftvarmeproduktion og transportens behov for CO2-frie drivmidler. Nødvendigheden af at påtage sig denne rolle og evnen til at løse den må derfor styrkes gennem politiske krav til sikring af den danske energisektors interne og eksterne samspil under hensyn til opbygning af muligheder for at integrere en stadig større andel vedvarende energi.
Nedsættelse af energiforbruget er centralt i en bæredygtig udvikling
En reduktion i energiforbruget generelt og i afbrændingen af fossile brændsler til produktion af
denne energi bør have særlig fokus.
For det første fordi miljøeffekterne af energiproduktionen i dag udgør et af de største klimaproblemer, som Verden nogensinde har stået over for. Og for det andet, fordi et stort energiforbrug
uanset produktionsmåde har en klar tendens til at medføre store forbrug af en række andre ikkefornybare ressourcer.
Det Økologiske Råd ser en række væsentlige muligheder og indsatsområder for en begrænsning
af forbruget af fossile brændsler, for en mindsket produktion og en øget selvforsyningsgrad med
en forbedring af miljøet til følge:
Energibesparelser
Det absolut vigtigste værktøj til opnåelse af en bæredygtig udvikling i energiforbruget er energibesparelser. Der er store uudnyttede muligheder for energibesparelser i en effektiv indsats. Dette
skal ske gennem udvikling og anvendelse af mere energieffektive produktions- og transportmetoder, ligesom der fortsat findes store muligheder for energibesparelser i både husholdnings-, erhvervs- og transportsektoren.
Samtidig er fortsatte energibesparelser langt hen ad vejen også den samfundsøkonomiske billigste måde at reducere de mange negative effekter, som et fortsat højt forbrug af energi medfører
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uden at dette går nævneværdigt ud over mængden af de energitjenester, som forbrugerne efterspørger.
Endvidere vil energibesparelser som nævnt ofte medføre besparelser på andre miljøbelastende
områder.
Energispareloven fra 2000 er, om end ikke tilstrækkelig til at sikre energibesparelserne, så dog et
skridt på vejen, idet den indeholder en række krav, hvoraf de væsentligste er et forsøg på fastholdelse af det lokale engagement i energisparebestræbelserne ved oprettelse af lokale energispareudvalg, samt et helt kontant krav om, at der hvert år skal spares 1% energi set i forhold til, hvad
der ellers ville have været brugt uden indsats.
Jørgen S. Nørgaard har gennem snart mange år dokumenteret, at det danske energiforbrug på
både el og varmesiden kan reduceres til omkring halvdelen af det nuværende forbrug, blot ved
ubetinget at anvende bedst tilgængelig teknologi ved enhver nyanskaffelse samt ved gennemførelse en optimal politik for yderligere isolering af eksisterende bygninger.
Dette indebærer ifølge Jørgen S. Nørgaard i bogen ”Energipolitik til salg”, Det Økologiske Råd,
1998, bl.a. at der må sættes et forbrugsloft med stadigt faldende niveau over det danske elforbrug.
At afgiften på el og varme sættes væsentligt op som led i en grøn skattereform, og med fordel
gøres progressiv, således at den sidst brugte kWh bliver markant dyrere. At bygningsreglementet
strammes kraftigt op med en nedsættelse af tilladt varmetab på omkring 10-20% af det nuværende, og bringes til at omfatte renoveringer. At effektivitetskrav gennemføres for faste installationer
som ventilation, pumper, belysning m.v. der ikke er omfattet af EU’s bestemmelser om varer, der
handles over grænserne. At tilskud til efterisolering genindføres med krav om et højt sigte med
hensyn til varmebesparelser og indeklimakomfort.

“Byggepanelet”, som er nedsat af byggeriets parter på initiativ af “Miljørådet for renere
produkter”, fremkom i marts 2001 med en række anbefalinger i “Handlingsplan for en
bæredygtig udvikling i den danske byggesektor”. Målene er bl.a.:
•

Det samlede energiforbrug i den eksisterende bygningsmasse skal inden år 2005 være
reduceret med 10% og inden år 2020 med 50% i forhold til år 1999.

•

Det samlede energiforbrug i alt nybyggeri målt over alle livscyklusfaser skal inden år
2005 være reduceret med mindst 50% og inden år 2010 med mindst 75% i forhold til år
1999.

•

Samtidig skal andelen af vedvarende energi forøges.

Vedvarende energikilder
Selv ved en massiv gennemførelse af energibesparelser skal vedvarende energikilders andel af
energibehovsdækningen i Danmark styrkes gennem satsning på en række teknologier til anvendelse af vedvarende energi. Danmark har gode betingelser for udnyttelse af vedvarende energikilder, hvor især vindenergien springer i øjnene. Det er i udnyttelsen af den vedvarende energi, at
Danmarks andet store potentiale for en kraftigt mindsket anvendelse af fossile brændsler og dermed mindsket udslip af CO2 ligger.
Integreret energipolitik
Det danske samlede energiproduktions- og –forbrugssystem må samordnes, således at især samspillet mellem de fluktuerende og de konstante energikilder forbedres. Der bør satses på udvik-
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ling af lagring og energiomsætning af den fluktuerende vedvarende energi, såsom vind og sol,
under hensyn til fremtidig anvendelse inden for transporten. Vi ser her en nødvendighed i at gøre
en særlig indsats for at udvikle systemer med konvertering af el fra sol og vind til brint, der så
kan anvendes til transportformål og ved vindstille og/eller mørke kan anvendes til fremstilling af
el og varme. Jo mere der som i Danmark satses på energieffektive teknologier som kraftvarme og
vind, jo væsentligere bliver det at integrere disse væsensforskellige energiproduktioner, således at
de så lokalt som muligt danner et selvforsynende hele.
Internationale beslutninger er påkrævet
At dreje energipolitikken i en mere miljøvenlig retning kræver imidlertid ikke blot en dansk national indsats, idet Danmark også på energiområdet påvirkes af internationale beslutninger og konkurrencevilkår.
For at forhindre andre lande i at tilbyde energitunge virksomheder ”miljøly” må Danmark arbejde
aktivt for indførelsen af minimumsafgifter på brug af energi i forhold til energiproduktionens
miljøpåvirkning på så højt internationalt niveau som muligt, og som minimum i hele EU eller ved
anvendelse af den nye mulighed for, at en række EU-lande kan vedtage minimumsafgifter i et
såkaldt ”forstærket samarbejde”, hvorved enkeltlande kan stå uden for aftalen for at undgå, at
disse landes veto forhindrer resten af EU-landene i samlet at vedtage af minimumsafgifter på
energiområdet.

”Foranstaltninger på EU-plan: Konkrete foranstaltninger til mindskelse af energiefterspørgslen, f.eks. på grundlag af skærpede minimumsstandarder og mærkningskrav for bygninger og apparater med henblik på øget energieffektivitet.”
Citat fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig
udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Danmark skal aktivt arbejde for, at EU indfører minimumskrav til nationale afgifter på miljøområdet og især energiområdet, som minimum omfattende konkurrencefølsomme virksomhedstyper og produktioner.

§

Dansk anvendelse af fossil energi skal være nedbragt således, at udledningen af CO2 reduceres med 21% i år 2008-12 i forhold til 1990. Udledningen af CO2 skal være mindst halveret i
år 2030. Udledningen af CO2 skal være reduceret med 90% i 2060 - 2090.

§

Der skal udarbejdes en række delmål for de forskellige elementer til og virkemidler for opnåelse af en bæredygtig dansk energipolitik og –struktur.

§

Den danske energisparelovgivning har sat en besparelse pr år på 1% som målsætning. Denne
målsætning bør forstærkes, således at den beregnede årlige totale besparelse på husholdningernes og industriens el- og varmeforbrug holdes på 2 %.

§

Den nuværende udbygning med vedvarende energi skal fastholdes, således at det tilbageblevne danske energiforbrug inklusiv transportens brændstofforbrug i stigende grad dækkes
af vedvarende energi. Et mål kunne være en dækning af det totale danske energiforbrug inkl.
transport med vedvarende energi på 30% i 2010, 50% i 2020 og 75% i 2030.

”Verden i morgen – skabes i dag”, Det Økologiske Råds forslag til:
”En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn”, januar 2002

62

•

For at dette skal kunne lade sig gøre, skal der skal senest 2002 igangsættes udrednings- og
forskningsprogrammer omfattende opbygningen af en bæredygtig energistruktur og gennemførelse af en energimæssig infrastruktur, der gradvis medfører større overensstemmelse med
svingningerne i produktionen af energien og forbruget af energien. Dette kan ske ved udbygning af lagerkapacitet for vedvarende energi – brint, el i eldrevne biler og varme m.v. – og
ved en fuldstændig integration af vedvarende energi og et dansk kraftvarmesystem. Et mål
må være, at Danmark kan anvende al indenlandsk produceret vedvarende energi til dækning
af dansk forbrug i 2030. Udveksling ved salg og køb af energi et skandinavisk eller europæisk energisystem kan naturligvis stadig ske med både miljømæssig og økonomisk fordel.

§

Bygningsreglementet skal revideres, og et nyt træde i kraft senest ved udgangen af 2003. I
det nye Bygningsreglement skal bl.a. kræves, at alle fremtidige bygninger opføres under hensyn til faktor 10 begrebet, således at dagens krav på maksimalt energitab på 95 khW/m2 nedsættes til 15 – 20 kWh/m2 bolig eller erhvervsbygning. Samtidig skal renoveringer og ombygninger tages med under disse krav. Byggelovgivningen skal reelt kræve, at kun sunde
materialer kan anvendes, ligesom miljøorienteret planlægning skal gennemføres.

§

Som baggrund for kraftigt skærpede krav i bygningsreglementet må der foretages et omfattende arbejde med definitioner af sunde og bæredygtige materialer og gennemprøvning og
udarbejdelse af byggetekniske standarder.

§

Normerne for el-apparater skal strammes, således at de energi-ringeste apparater ikke mere
sælges – alternativt lægges afgift på i forhold til energiklasse. Kravet bør være, at i år 2005
sælges kun klasse A, B og C, således at højst 10% er klasse C. I 2010 sælges kun klasse A og
B, således at højst 10% må være klasse B.

§

Der skal ske en stigning i den danske energibeskatning gennem en grøn skattereform, og
denne beskatning skal gøres progressiv, således at den sidst brugte kWh bliver markant dyrere end det første ”nødvendige” grundbehov.

§

Der skal ligeledes igangsættes yderligere forsknings- og informationsprogrammer for at udvikle, markedsmodne og introducere meget energieffektive apparater på markedet.

§

Der skal senest ved udgangen af 2002 genindføres støtte til efterisoleringer med krav om, at
forbedringerne har et højt sigte med hensyn til varmebesparelser og indeklima.

§

Endvidere skal der gennemføres en omfattende energivurdering af danske virksomheders
energiforbrug med henblik på at indhøste de mange (og billige) energibesparelsesmuligheder,
der findes på dette område.

§

Der skal fastlægges skærpede krav til modtagelse af energitilskud og opnåelse af afgiftsreduktioner, afhængigt af om virksomhederne gennemfører identificerede energibesparelsesprojekter med en simpel tilbagebetalingstid på f.eks. mindre end 7 år.

§

Da mange standarder og normer for varer, som el-apparater, biler m.fl. fastsættes af EU, skal
Danmark arbejde aktivt for, at EU skærper kravene til ressourceforbrug og forurening på disse varetyper, således at miljømæssigt ringe produkter ikke mere må findes på EU’s markeder.
Dette skal naturligvis både gælde varer produceret i EU-landene, i EØS-landene samt importeret fra den øvrige verden.
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15. Transport
”Hvis bilejerskabet på verdensplan var det samme som i OECD-landene, så ville der være
omkring 3 mia. biler i verdens i stedet for de nuværende 540 mio.”
Citat: est! Environmentally Sustainable Transport – futures, strategies and best practices – Synthesis report” OECD, oktober 2000

Det konventionelle perspektiv på transportens problemer er at bilismen og dens fortsatte vækst
anses for at være uomgængelig, mens man koncentrerer sig om at afbøde/kontrollere dens mest
presserende problemer (f.eks. udslip, ulykker og støj). Når man svinger sig højt, kan man gå med
til at de andre transportformer (kollektiv trafik og cykel) også skal fremmes - eventuelt med det
sigte at udkonkurrere en del af biltrafikken.
Dette er imidlertid en blindgyde. Erfaringerne viser, at en ensidig styrkelse af den kollektive trafik - uden at blive kombineret med restriktioner over for bilismen – ikke fungerer som erstatning
for bilismen, men som supplement. Og forestillingen om at vi bare kan fremme alle transportformer, holder heller ikke.

”I perioden 1990 – 1998 blev der hver dag brugt et område på ca. 10 hektar (svarende til 10
fodboldbaner) til at bygge motorveje i EU.”
Citat fra: ”Miljøsignaler 2001 – resumé” Det europæiske miljøagentur EEA, 2001

Der er grænser for mobiliteten i en bæredygtig transportpolitik, ikke kun af hensyn til energiforbrug og emissioner, men også knyttet til selve transporten. Dermed kommer det høje transportniveau til at fungere som en barriere for udligningen af adgangen til mobilitet, både globalt og inden for de enkelte lande. Mobilitet er ikke noget fundamentalt menneskeligt behov, men udelukkende ét blandt flere midler til at sikre tilgængeligheden til andre mennesker, steder, varer og
tjenester.
Første trin mod en bæredygtig transportpolitik er derfor at standse væksten i det samlede motoriserede transportarbejde på det nuværende niveau inden år 2010 og derefter fastholde dette. Dette
skal opnås gennem en kombination af virkemidler over for virksomheder, institutioners, organisationers og individers transportadfærd samt nogle der bidrager til at ændre strukturelle forhold
(både fysiske og samfundsmæssige) med henblik på at rydde barrierer for en bæredygtig transport af vejen. Et af midlerne til denne reduktion er at fremme ikke-motoriserede transportmåder.
Vi skal ikke som nu begrænse sigtet til den indenlandske transport, også medtage international
transport.
Dernæst omlægges persontransport til mere miljøvenlige transportformer, såvel til kollektiv trafik
som forskellige mellemformer, f.eks. delebil-ordninger og cykel/tog-kombinationer. Omlægningens succes bør ikke måles på, hvor mange mennesker, der transporteres med kollektiv trafik,
men derimod på reduktionen af bilkørslen - og det må ske gennem en kombination af restriktive
indgreb over for bilerne og udbygning/forbedring af den kollektive trafik. Tilsvarende skal dele
af godstransporten flyttes fra lastbil til tog eller skib. Målet kunne være en reduktion af de kørte
kilometer i biler med 10% inden 2010 og med 1/3 inden 2030 i forhold til niveauet i dag. For
personbiler bør der også være en politik for at påvirke besiddelsen af biler, så vi går fra den nuværende situation hvor hver enkelt familie anskaffer sig en universalbil (eller flere), der skal

”Verden i morgen – skabes i dag”, Det Økologiske Råds forslag til:
”En langsigtet dansk strategi for bæredygtig udvikling med globale hensyn”, januar 2002

64

kunne det hele, til en situation hvor langt færre har deres egne universalbiler, mens der er bedre
muligheder for at udnytte andre former for biladgang (f.eks. delebiler).
I sammenhæng hermed forbedres organiseringen af transporten med henblik på f.eks. at sikre
bedre kapacitetsudnyttelse og at udvikle transporttilbud, der passer bedre til behovene (f.eks. i
tyndtbefolkede dele af landet). Sigtet med at udvikle bedre og mere bæredygtige kollektive trafiktilbud er ikke at forsøge at udkonkurrere bilen på dens egne betingelser, men derimod dels at
skabe mere fleksible løsninger (fra en kundebetragtning), dels at bidrage til at reducere energi- og
miljøbelastningen pr. enhed transportarbejde. Derfor skal den kollektive trafiks specifikke energiog miljøbelastning (dvs. belastningen pr. udført enhed transportarbejde) reduceres.
Endelig skal der udvikles og anvendes bedre teknologiske løsninger til transportmidlerne. Her
drejer det sig både om at tvinge transportmiddelproducenterne til at presse dagens teknologier
mest muligt i miljømæssig retning og om at skabe incitamenter for at fremme helt andre teknologier, som elkøretøjer og brændselscelledrevne transportmidler. Dette forudsætter myndighedsindsatser f.eks. på EU-niveau i form af skærpede krav til normer og afgiftsystemer mv. Et krav kan
være, at en del af de solgte køretøjer skal være såkaldte "nul-emissions-køretøjer", dvs. biler,
busser mv. uden skadelige emissioner fra selve køretøjet. Der bør også være planer om at fremme
sådanne køretøjer i byer, f.eks. ved at busser, hyrevogne, varevogne mv. der tilbringer en stor del
af deres tid i byen skal være nul-emissions-køretøjer. De fleste af de virkeligt interessante tekniske løsninger har dog en temmelig lang tidshorisont.
Det langsigtede mål for energiforbruget i transportsektoren - opgjort som samlet årligt energiforbrug pr. indbygger - bør være at reducere det med en faktor 10 (dvs. med 90%) i forhold til det
nuværende. Det kan dog blive meget svært at nå dette inden år 2030, ikke mindst fordi den del af
det, der skal komme fra teknologisk forbedring, er stærkt afhængig af resultater på internationalt
niveau. I stedet kan målet være en reduktion med 2/3 (dvs. med en faktor 3) inden 2030 og med
25% inden år 2010.
På langt sigt bør transporten i Danmark være CO2-neutral.
For 2030 kan målet være en reduktion med 75% (dvs. med en faktor 4) – i forhold til år 2000.

”På verdensplan medfører stigningen i transporten alvorlig negativ påvirkninger af folkesundheden og miljøet. De mest bekymrende områder er klimaforandringer, luftforurening,
støj og arealforbrug.”
”Mere målrettede transportpolitikker er nødvendige for at imødegå stigningen i transporten
og integrere mål for at støtte teknologiske forbedringer og styring af transportbehovet. De
til rådighed værende virkemidler er godt kendte og er gennemprøvede, men der er en klart
manglende implementering. For fremtiden må økonomiske virkemidler forstærkes, kombineres bedre og mere sammenhængende tages i brug.” (Oversat fra engelsk)
Citater fra: est! Environmentally Sustainable Transport – futures, strategies and best practices –
Synthesis report” OECD, oktober 2000

”Kommissionen vil i 2002 forslå rammebestemmelser for transportpriser, som skal sikre, at
priserne på de forskellige transportformer, herunder lufttransport, inden udgangen af 2005
afspejler deres omkostninger for samfundet.”
”Alternative brændstoffer, herunder biobrændsler bør tegne sig for mindst 7% af brændstofforbruget i biler og lastvogne inden udgangen af 2010 og for mindst 20% inden 2020.”
”Foranstaltninger på EU-plan: Vedtagelse af direktivet om beskatning af energiprodukter
inden udgangen af 2002. Senest to år herefter vil Kommissionen foreslå yderligere ambi-
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tiøse miljømål for energiafgifter med henblik på fuldstændig internalisering af de eksterne
omkostninger, samt indeksregulering af mindsteniveauet for punktafgifter efter inflationsraten som et minimum."
Citater fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001

Et stort flertal i Folketinget besluttede i 1990 at CO2 udslippet fra transporten skulle stabiliseres på 1988-niveauet i 2005, og frem til 2030 skulle der ske en reduktion på 25% i
forhold til 1988. Siden vedtagelsen har der stort set ikke været politisk vilje i Danmark til
at realisere denne målsætning.
I nedenstående graf er indtegnet den forventede basisudvikling i udslippet af CO2 fra den
danske transport, samt en række mål fra forskellige danske handlingsplaner for transport
og fra OECD. Til sammenligning er indsat målene for den samlede udledning af alle
drivhusgasser i Danmark i Kyoto-protokollen og den danske energihandlingsplan fra
1990.
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Mål fra regeringens handlingsplan marts 2001
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Mål for samlet CO2 begrænsning fra 1990
Kyoto-målene for det samlede CO2 udslip
Mål fra OECDs EST-projekt
Mål fra trafik 2005 - og regeringens bæredygtighedsstragi 2001

Tidsrækken for udledt CO2 er for 1988 - 1999 taget fra Energistyrelsens ”Energistatistik 99”, november
2000, og for 2000 - 2030 fra Basisfremskrivningen i ”Regeringens handlingsplan for begrænsning af
transportsektorens CO2 udslip” fra marts 2001.
Målene fra ”Trafik 2005” er fra 1993 og er en gentagelse af ”Transporthandlingsplanen”s mål fra 1990.
Målene gentages i Energihandlingsplanen ”Energi 21” fra 1996 og målet i 2030 også i Regeringens bæredygtighedsstrategi 2001.
Målet fra OECDs EST projekt er taget fra: est! Environmentally Sustainable Transport – futures, strategies and best practices – Synthesis reports”, Oktober 2000 i Wien.
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Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Reduktion af CO2 udledningen fra transport med 25% i 2010, med 75% i 2030 og med et
langsigtet mål på en reduktion med 90%, alle mål set i forhold til år 2000.

§

Integration med energisektoren, således at en stadig større del af bilparken fremover forsynes
af vindmøllestrøm gennem brintproduktion og brændselsceller.

§

Belægningsgraden i private biler skal øges, således at der i år 2005 kører 0,5 person mere i
hver bil i forhold til år 2000 og i år 2010 kører 1,0 person mere i hver bil.

§

Transportmængden nedsættes, således at den gennemsnitligt (motoriserede) transporterede
afstand pr år pr dansker er nedsat 10% i år 2005, 20% i år 2010 0g 33% i år 2030 i forhold til
år 2000.

§

Der skal ske en styrkelse af ”lokale” løsninger – samkørsel, cykler, delebiler mv. således at
disse bringes til at omfatte en fordoblet del af de aktuelle kørte ture i 2005

§

Der skal senest i 2005 indføres skatter og afgifter på alle transporttyper inklusive fly, der
samlet set er tilstrækkeligt høje til at ovennævnte reduktionsmål kan nås.

Endvidere skal nedenstående krav til nedsættelse af transportens sundheds- og
miljøpåvirkninger opfyldes:
•

Støj fra transport skal i 2030 nedsættes med 50 - 70% i forhold til 2000, udfra WHO’s
anbefalinger.

•

Luftkvaliteten skal forbedres ved dels en nedsættelse i 2030 af udledningen af NOX fra
transporten med 50% og en nedsættelse af partikeludledningen fra transporten med
mindst 99% i forhold til 2000, udfra WHO’s anbefalinger.

•

Anvendes de kritiske niveauer for ozon bliver kravet i 2030 en nedsættelse af både
NOX og VOC med 80% i forhold til 2000.

•

Anvendes de kritiske værdier for naturen som kriterier for forsuring og eutrofiering
skal udslippet fra transporten i 2030 reduceres med 75% SOX, 80% NOX og 50% NH3 i
OECD-landene i forhold til 2000.

•

Anvendes de opstillede krav i Kyoto protokollen om stabilisering af CO2 koncentrationen skal den globale reduktion i 2030 være 50% og i OECD landene på 80% i forhold
til 1990.

Kravene er opstillet i: ” est! Environmentally Sustainable Transport – guidelines” OECD, oktober
2000
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Environmentally Sustainable Transport (EST)
OECD har udarbejdet en række retningslinjer for opnåelse af en bæredygtig transport. Disse retningslinjer, samt deres forudsætninger og konsekvenser for transporten i OECD-landene blev
accepteret af statsministrene i OECD-landene på mødet i Wien i oktober 2000.
EST-projektet viser, at det kan lade sig gøre at opnå en række ambitiøse miljømål på transportområdet, samtidigt med, at de sociale og økonomiske fordele ved mobiliteten forbedres.
EST-projektet udspringer af OECD-landenes statsministerbeslutning i 1998 om at bede OECD
udarbejde retningslinjer for at bevæge sig mod en miljømæssig bæredygtig transport.
Arbejdet blev udført ud fra kendsgerningen, at en fortsat ”business-as-usual” strategi ikke mere er
en farbar vej på transportområdet.

”EST fremviser en tiltalende og realistisk vision for en langsigtet bæredygtig transport
fremtid som giver mulighed for en forbedret livskvalitet for nuværende og fremtidige generationer, samtidigt med at de mange fordele ved dagens transport bibeholdes.” (Oversat fra
engelsk)
”EST giver mulighed for økonomisk forøgelse gennem etableringen af langsigtet infrastruktur, udvidelsen af bæredygtige transportmetoder, og undgåelsen af omkostninger til
dårlig sundhed, miljømæssig ødelæggelse og ressourceoverforbrug.” (Oversat fra engelsk)
”EST kan nås på adskillige måder, varierende under hensyn til nationale, regionale og lokale omstændigheder. Generelt er nøglen til succes en godt designet, koordineret og bredt
støtte implementeringsstrategi.” (Oversat fra engelsk)
Citater fraest! Environmentally Sustainable Transport – futures, strategies and best practices –
Synthesis report” OECD, oktober 2000

OECD’s EST-projekt viser således både, at den nuværende ubæredygtige udvikling inden for
transporten ikke kan fortsætte, og at der er mulige alternativer, som endda er både samfundsmæssigt billigere og socialt og miljømæssigt langt bedre.
Det kræver blot en konsekvent politisk vilje til at anvende en række kendte virkemidler i en række sammenkædede initiativer omfattende både teknologiske fremskridt og transportbegrænsende
adfærdsændringer.
Fremtidige transportomkostninger:
OECD beregner de overordnede økonomiske virkninger af at følge EST i stedet for ”Business As
Usual - BAU” til at være af mindre betydning. Derimod vil de eksterne omkostninger fra transporten blive meget forhøjet ved BAU og meget formindsket ved EST.
I scenariet med fortsættelse af ”Business As Usual” vil de eksterne omkostninger stige med 59%
i 2030 i forhold til 1990. I scenariet med ændring til ”Environmentally Sustainable Transport” vil
de eksterne omkostninger falde med 53 % i forhold til 2030 , se nedenstående graf:
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Beregnede eksterne omkostninger for transport, baseret på scenarierne fra de seks EST case studier. Kilde: OECD)
Kilde: est! Environmentally Sustainable Transport – futures, strategies and best practices – Synthesis
report” OECD, oktober 2000

Virkemidlerne i EST-projektet:
OECD’s forslag til virkemidler i transportpolitikken bygger på kendte virkemidler, hvoraf den
væsentligste nytænkning ligger i, at virkemidlerne samtænkes i en række ”pakker”, som forudsættes gennemført konsekvent i det enkelte OECD-lande. Dette beskrives kort i EST-projektet
med:
”Ekstreme løsninger blev afvist. At nå EST alene gennem teknologiske fremskridt vil være
for dyrt og også for risikabelt, fordi de nødvendige fremskridt måske ikke kunne nås. At nå
EST alene gennem ændringer i transportaktiviteten ville forudsætte urealistiske ændringer i
mobilitetsmønstre, utallige restriktioner og tab af for mange af de økonomiske og sociale
fordele, som transporten giver.”
”EST er opnåelig. Det kræver en sammenhængende og afbalanceret ”pakke” af virkemidler
fokuserende på køretøjsteknologi, brændstoffer og infrastruktur på den ene side og ændringer i transportaktivitet og – ledelse på den anden. Det sidste involverer en favorisering af
en større andel af og brug af miljømæssigt fornuftige og sundhedsmæssigt fordelagtige adfærdsmønstre, øgning af transporteret last pr. enhed og en øget passagerbelægning, reduktion af behovet for motoriseret transport, ændring af transportmønstre og information og
uddannelse om efficient brug af transport. EST stiller krav om en meget større vægtning af
styring af transportbehov end tidligere.” (Oversat fra engelsk)
Citater fra: ” est! Environmentally Sustainable Transport – guidelines” OECD, oktober 2000

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Danmark skal senest i 2002 have udarbejdet en redegørelsesrapport og en handlingsplan for
bæredygtig transport byggende på EST-projektets forslag til målsætninger og virkemidler.
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16. Landbrug og Fødevarer
Landbruget beslaglægger ca. 62% af Danmarks areal. Langt størstedelen af halvkulturarealerne
dvs. de ferske enge, strandenge, overdrev og heder er gennem de seneste århundreder blevet opdyrket, og kvaliteten af de tilbageværende er fortsat faldende på grund af gødningstilførsel og
manglende afgræsning. Også på de dyrkede marker sker der en fortsat forarmning af det vilde
plante- og dyreliv, og det skyldes især den intensive anvendelse af pesticider og gødning.
Landbruget står over for en gradvis omlægning til økologi og krav om multifunktionalitet, hvor
der udover landbrugsproduktionen også lægges stor vægt på en alsidig natur af høj kvalitet, rent
drikkevand, rekreative værdier samt beskæftigelsen på landet.
Den danske produktion af fødevarer – især produktionen af svinekød - er ganske enkelt for stor til
det landbrugsareal, som er til rådighed i Danmark.

”Danmark producerer fødevarer til tre gange så mange, som der bor i landet. Den økonomiske gevinst ved den store produktion og eksport af fødevarer forsvinder hvis det samfundsøkonomiske regnskab belastes med de udgifter til sundhed og miljø som følger med produktionen.”
Selv om vi kvantitativt spiser mere end vi har behov for, er det et udtryk for den øgede velfærd, at fødevarerne nu (1999) kun udgør 11 % af den gennemsnitlige families samlede
private forbrug, mod 18% i 1976 og en tredjedel for 50 år siden. Den gennemsnitlige husstand bruger i dag mere på fritidsudstyr, underholdning og rejser end på fødevarer.”
”De generelle subsidier til det primære landbrug udgjorde i 1999 5,7 mia. kr. svarende til
40% af bruttofaktorindkomsten for de generelle subsidier, eller lidt under 30% af erhvervets samlede bruttofaktorindkomst efter skat.
Dertil kommer at landbruget i kraft af afskrivninger og renteudgifter ikke betaler så stor en
procentdel af deres samlede bruttoindkomst i skat som den øvrige del af befolkningen.
Støtteordningerne betyder, at der bliver produceret mere end der ville blive produceret
uden støtte. Da landbrugsproduktionen medfører forurening af luft og vand og giver andre
gener, betyder det at støtteordningerne er med til at øge forureningen.”
Citater fra: ”Danskerne 2001 – Vælgernes dagsorden og det nye mediebillede”, Institut for Konjunktur-analyse, 2001.

I-landenes landbrug er subsidieret i meget høj grad. Dette har både som effekt, at produktionen
bliver større og mere miljømæssig skadelig, samtidigt med, at udviklingslandenes landbrugsprodukter holdes ude af det vestlige marked til stor skade for de globale indsatser for at fjerne verdens fattigdom ved at indføre reelle priser på landbrugsprodukter.
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Indsatsen for et bæredygtigt landbrug hænger ligeledes uløseligt sammen med, at fødevarer er en
central del af alle menneskers sundhed, livskvalitet og hverdagsliv.
Det er derfor afgørende vigtigt, at vores fødevarer er af høj sundhedsmæssig kvalitet, at fødevarerne er fri for menneskeskabte problematiske kemiske stoffer, såsom pesticider, dioxiner, medicinrester og hormonforstyrrende stoffer og at fødevarerne er produceret på en måde, så hensynet
til grundvand, dyrevelfærd, jordkvalitet, biodiversitet og minimal forurenende påvirkning af jord,
luft og vandmiljø lokalt, regionalt og globalt tilgodeses.
Disse hensyn tages ikke i tilstrækkeligt høj grad i dag.
Samtidigt må den danske fødevarepolitik ikke i urimelig grad medvirke til at fastholde den meget
skæve økonomiske fordeling mellem de rige lande og de fattige lande.

”Regeringen vil både i EU og WTO arbejde for at fremme en liberalisering af samhandelen
med fødevarer, dvs. for en fjernelse af handelshindringer og for en nedtrapning og fjernelse
af støtteordninger, der forvrider konkurrencen og tilskynder til overproduktion, som ikke
kan afsættes på markedsmæssige vilkår.”
Citat fra: Regeringens Fødevarepolitiske Redegørelse II, Fødevarer som offentligt anliggende, Sikkerhed, sundhed og kvalitet,, Ministeriet for Fødevarer og Fiskeri, 2001.

Den andel af den disponible indkomst, som danskerne anvender på køb af fødevarer er stærkt
faldende.
At mange danskere i dag køber billigt producerede fødevarer af lav kvalitet kan derfor ofte skyldes en manglende fokus på fødevarerernes kvalitet og betydning for sundhed og velbefindende
snarere end en aktuel økonomisk nødvendighed.
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offentligt anliggende, Sikkerhed, sundhed og kvalitet, Ministeriet for
Fødevarer og Fiskeri, 2001 – data fra Danmarks Statistik

”Rådet foreslår, at Københavns Kommune arbejder for følgende langsigtede mål:
2010: Alle fødevarer, som anvendes i virksomheden Københavns Kommune skal være
økologisk producerede og produceret så tæt på forbrugsstedet som muligt.
2010: 50% af omsætningen af fødevarer i detailhandelen inden for Københavns Kommune
skal være baseret på økologisk produktion.
2030: 100% af omsætningen af fødevarer i detailhandelen inden for Københavns Kommune skal være baseret på økologisk produktion.”
Citat fra: ” København – en bæredygtig storby, Forslag til mål for en bæredygtig udvikling i Københavns kommune”, Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, marts 2001

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Rammerne for udvikling af dansk jordbrug bør fastlægges ud fra et endemål om 100% omlægning til økologisk drift. På vejen mod dette mål fastsættes nedenstående delmål.

§

Udvikling af det økologiske jordbrug, så det udgør mindst 30% af landbrugsarealet i år 2010
gennem produktudvikling, gennem offentlige indkøb af økologiske fødevarer samt ved en
styrkelse af markedsføringen og eksporten.

§

Pesticidforbruget i det konventionelle jordbrug skal reduceres med 80% inden år 2010 svarende til Bicheludvalgets plus-scenarie
Det skal ske ved at stille krav om anvendelse af alternativer til pesticiderne, hvor det ikke vil
medføre væsentlige udbyttetab. Reduktionen i pesticidforbruget skal være en forudsætning
for modtagelse af hektarstøtte (cross-compliance).

§

Landbrugets samlede kvælstoftab skal halveres inden år 2006 i forhold til1980’erne, dvs. en
reduktion fra ca. 480.000 tons N til ca. 240.000 tons N. ( I 1980’erne var udvaskningen
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300.000 tons, fordampningen 120.000 tons og denitrifikationen 60.000 tons N ) og ( 2006 reduceres udvaskningen til 150.000 tons N, fordampningen til 45.000 tons N og denitrifikationen til 45.000 tons N )
§

Der skal vedtages en fosforhandlingsplan, som reducerer fosforindholdet i de overgødskede
jorder og hindrer en forøgelse af fosfortallet på de øvrige. Hver landbrugsbedrift skal udarbejde et fosforregnskab, som angiver fosfortallet på de enkelte marker og til- og fraførslen af
fosfor til bedriften. På landbrugsjorde med høje fosforindhold skal fosforindholdet nedbringes, og på de øvrige jorde må fosfortilførslen ikke overstige fosforfraførslen set over en 5årig periode.

§

EU’s vandrammedirektiv skal implementeres, så landbrugets miljøforhold ikke alene reguleres efter landsdækkende regler, men også efter lokale regler, som skal sikre de lokale naturområder en høj kvalitet.

§

Alle landbrug skal have naturplaner inden 2005. Naturplanerne skal sikre, at der på hver
enkelt bedrift tages naturhensyn, som giver en optimal natureffekt i forhold til biologisk velfunderede målsætninger og prioriteringer. Ved meget store naturværdier kan der udbetales en
særlig støtte til bevarelse af dem. Ved ringe eller ingen naturværdier kan der stilles krav om
forøgelse af naturindholdet f.eks. etablering af småbiotoper, spredningskorridorer, dyrkningsfrie bræmmer langs vandløb og levende hegn m.m.

§

Der skal indføres forbud mod gødskning af enge og overdrev og mod tilskudsfodring i forbindelse med afgræsningen af dem. Næringsfattige enge og overdrev er så lavproduktive, at
afgræsning ikke er rentabel i dag medmindre der tilskudsfodres. Tilskudsfodring udgør
imidlertid en trussel mod disse næringsfattige naturtypers plante- og dyreliv og bør derfor ikke tillades. Der er derfor behov for støtteordninger, som kan gøre det økonomisk rentabelt at
afgræsse næringsfattige enge og overdrev uden tilskudsfodring. Afgræsning af næringsrige
enge kan indgå som en del af naturforpligtelsen i det enkelte landbrugs naturplan.

§

Der skal udlægges dyrkningsfrie randzoner langs § 3-beskyttet natur og bufferzoner omkring
kvælstoffølsom natur, hvor der stilles særlige krav til husdyrbrugenes ammoniaktab fra stalde, opbevaringsanlæg og gødningsudbringning.

§

Der skal ske en kraftig forøgelse af arealet med beskyttet natur med hovedvægt på enge, søer
og moser på lavbundsjorder.

§

Afvikling af al eksportstøtte til landbrugsprodukter. Der skal kun kunne gives landbrugsstøtte
som modydelse for natur- og miljøhensyn og for at bevare liv i landdistrikterne. Formålet er
at forbedre udviklingslandenes muligheder for at udvikle et bæredygtigt landbrug.

§

Senest år 2005 skal halvdelen af det offentliges fødevarekøb målt i kroner være økologisk.
Senest år 2010 skal 80% af det offentliges fødevarekøb være økologisk.

§

Den danske nuværende ”konventionelle” svineproduktion skal senest i 2002 gennemgås med
henblik på en begrænsning af den totale svineproduktion, indtil overgang til økologisk produktion.

§

Danmark skal arbejde for, at danskerne skal spise både sundere og mere bæredygtigt gennem
en kostomlægning mod færre gram kød og flere af årstidens grønsager, samt lavt belastende
produkter som ris og tørrede bønner.
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§

Fødevarer i Danmark må ikke indeholde genmodificerede produkter.

§

Tilsætningsstoffer til fødevarer skal begrænses til et absolut minimum.

§

Danmark skal arbejde for, at EU's grænseværdi for pesticidrester i babymad (0,01 mg/kg),
som træder i kraft i 2002, bliver gjort til en permanent hygiejnisk grænseværdi. Dette udvides
til at gælde for alle fødevarer fra 2005.

§

Indtil dette gennemføres, skal Danmark håndhæve de eksisterende EU-grænseværdier for
pesticidrester, således at enhver overtrædelse fører til sanktion samt offentliggørelse af navn
på producent/importør samt detailhandler.

§

Der skal indføres krav om egenkontrol med pesticidrester hos såvel producent/importør som
detailhandel, samt indberetning af egenkontrol-resultaterne

§

Danmark skal senest 1.1.2003 – som også foreslået af fødevareminister Ritt Bjerregaard,
forbyde import af fødevarer med rester af sprøjtemidler, som ikke er godkendt i EU
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17. Industri og erhverv
Inden for industri og erhverv findes nogle af de allerstørste muligheder for at begrænse ressourceforbruget i form af materialer og energi, og den ofte medfølgende forurening, stammende fra
udvindingen af ressourcer, produktion, brugsfasen for produkterne og bortskaffelse/genanvendelse.

”Omkostningen til energi og materialer synes relativt lille for de fleste virksomheder – alligevel er disse nogen gange subsidieret selv om deres produktion og brug skaber negative
miljøeffekter. Fjernelse af subsidier, Grøn skattereform ( skift fra beskatning af arbejdskraft til forurening og ressourceforbrug), og skabelsen af et fremtidigt marked for miljøprodukter vil skabe dynamiske økonomiske tilskyndelser til at forbedre ressourceforbrugseffektiviteten” (oversat fra engelsk)
Citat fra: ” OECD Environmental Outlook”, OECD Environment, April 2001.

”Men er det realistisk at nå så langt som en faktor 10 reduktion af energiforbruget pr produkt eller rettere pr serviceydelse, som produktet leverer, på 50 år?
Ja. På trods af den løbende teknologiudvikling og optimering, der har fundet sted i industrien gennem mange år, er mulighederne for optimeringer i både processerne, produktionen
og produkterne meget store.”
Citat fra: ”Bæredygtig udvikling i industrien”, af Henrik Wenzel, Institut for Produktion og Ledelse,
DTU, Notat fra møde den 26.4.01

En lang række virkemidler må tages i brug for at gøre industriproduktionen og de øvrige erhverv
mere bæredygtige.
Mange virkemidler er allerede i brug f.eks. forbud mod visse anvendelser og produktioner, nationale eller lokale forureningsbegrænsninger på industriudledninger, krav til internt arbejdsmiljø,
afgifter på energiforbrug gradueret efter brændselstype, opstilling af produktions- og funktionsnormer for produkter.
Disse virkemidler skal naturligvis forstærkes, således at de værste materialer og kemikalier forsat
skal forbydes brugt, ligesom langt skrappere krav til mindskelse af miljøbelastningen i produktions- og brugsfasen skal gennemføres.
Til dette formål er en øget satsning på udvikling og implementering af renere teknologi i virksomhederne en væsentlig faktor. Men da sektoren jo er ekstremt følsom over for prisfastsættelsen
på ressourcer og produkter skal en renere teknologi politik følges af økonomiske incitamenter – i
form af tilskud og afgifter – for afgørende at skubbe udviklingen i en bæredygtig retning.
Skal en vidtgående begrænsning af ressourceanvendelsen i industrien og erhvervene ske, må der
således, som også påpeget af OECD, gennemføres en langt skrappere økonomisk styring af prissignalet i forhold til de miljøbelastende forbrug af ressourcer i produktion og brugsfase, samt i
bortskaffelses- eller genbrugsfasen.
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”Den offentlige politik, herunder miljøreguleringen, grønne afgifter og offentlige indkøb,
bør udformes, så de samlet set medvirker til at fremme en grøn erhvervsudvikling ved gennem markedsbaserede incitamenter at belønne de virksomheder og forbrugere, der gør en
indsats for miljøet.
Citat fra: Debatoplægget ” Veje til en grøn erhvervsudvikling”, Erhvervsministeriet og Miljø- og
Energiministeriet, marts 2001

Andre effektive virkemidler mod en mere bæredygtig produktion i industri og erhverv og dermed
et mere bæredygtigt forbrugsmønster og –niveau hos forbrugerne er en konsekvent miljømærkning og en konsekvent gennemført grøn indkøbspolitik hos offentlige indkøbere.

”Den offentlige politik spiller også en nøglerolle med hensyn til at styrke opfattelsen af et
større socialt ansvar og skabe de rette rammer for, at virksomhederne integrerer miljømæssige og sociale hensyn i deres aktiviteter. Nogle af de mest fremsynede virksomheder har
forstået, at bæredygtig udvikling indebærer nye muligheder, og er begyndt at tilpasse deres
investeringspolitik i overensstemmelse hermed. Virksomhederne bør anspores til en proaktiv tilgang til bæredygtig udvikling i deres transaktioner i såvel EU som andre steder.”
Citat fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig
udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001

”Fagbevægelsen anbefaler:
At staten amter og kommuner går foran med at indføre bl.a. grøn indkøbspolitik, miljøstyring, bæredygtighedsplaner, grønne regnskaber og grøn kompetenceudvikling.”
Citat fra: ”LO’s indspil til Regeringens forslag til Danmarks strategi for en bæredygtig udvikling”,
2001

”Rådet foreslår at Københavns Kommune arbejder for følgende langsigtede mål:
2010: Produkter, som anvendes i virksomheden Københavns Kommune, skal være miljømæssigt vurderet og må ikke indeholde stoffer, som optræder på Miljøstyrelsens til enhver
tid gældende liste over uønskede stoffer.
2010: Mindst 25% af stofferne på Miljøstyrelsens til enhver tid gældende liste over uønskede stoffer må ikke anvendes af produktionsvirksomheder i København.
2010: 50% af detailhandelens forretninger har opnået en miljømærkning, som bl.a. indebærer, at de ikke sælger produkter med indhold af stoffer, som optræder på Miljøstyrelsens til
enhver tid gældende liste over uønskede stoffer
2020: Ingen stoffer på Miljøstyrelsens til enhver tid gældende liste over uønskede stoffer
må anvendes af produktionsvirksomheder i København eller sælges i detailhandelen.”
Citat fra: ” København – en bæredygtig storby, Forslag til mål for en bæredygtig udvikling i Københavns kommune”, Rådet for Bæredygtig Udvikling i Københavns Kommune, marts 2001
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Miljømærkning
Miljømærkning er et væsentligt virkemiddel til at fortælle forbrugeren, at her står man over for et
produkt, som miljømæssigt opfylder nogle større krav end almindelige varer.
Der er i dag tre væsentlige miljømærker med hver deres fordele og ulemper:
Det røde Ø-mærke, som står for økologiske fødevarer er baseret på en række objektivt opstillede
krav, der dog i et vist omfang er opstillet på baggrund af, hvor økologisk en produktion kan gøres
i dagens Danmark. Derfor skærpes kravene efterhånden som mulighederne findes.
Den nordiske Svane og EU-blomsten kan derimod gives til stort set alle produkttyper, bortset fra
fødevarer.
Kravene til opnåelse af Svanemærket opstilles af det nordiske Miljømærkenævn ud fra en gennemgang af tilsvarende produkter på markedet. Der stilles krav til hele produktets livscyklus,
herunder til energi- og vandforbrug, samt til indhold af farlige kemiske stoffer. Der skeles dog
samtidig til, at der skal være en vis andel, f.eks. fra 5 og op til 30% af produkter på markedet,
som skal kunne opfylde kravene. Kravene gælder i 3 år, hvorefter de skærpes.
Kravene til EU-blomsten opstilles i et mellemnationalt samarbejde i EU’s ministerråd. Denne
tildelingsprocedure medfører en observeret risiko for, at enkeltlande blokerer for vedtagelsen af
kriterier, hvis ikke nogle af alle landes produkter kan opfylde kriterier. Herved bliver EUblomsten både langsommelig at udbrede til nye varegrupper, ligesom den i nogle tilfælde kan
have udtryk af ”mindste fællesnævner” med slappe krav.
Et grelt eksempel er EU-blomstens krav til maling, som er ringere end de danske obligatoriske
krav til maling.
Miljømærkning er en god til en enkel forbrugervejledning, men har dog også en alvorlig ulempe i
forhold til udviklingslandene.
Opstilling af miljøkrav kan nemlig udelukke mange produkter fra udviklingslandene på det europæiske marked til skade for en friere verdenshandel og til skade for mulighederne for den globale
bekæmpelse af fattigdomsproblemet. Miljømærkningen bør derfor følges op med bistand til ulandene, der kan sætte dem i stand til at leve op til kravene til miljømærkning.
Grønne indkøb
Grønne indkøb på basis af miljøinformation og miljømærkning er i fremgang, men har klart sine
begrænsninger i dagens politik, hvor den miljøbevidste forbruger ofte skal betale mere for den
miljømæssigt bedre vare, samtidigt med at den miljøbevidste forbruger også gennem skatten skal
være med til at dække miljøregningen for produktion, brug og bortskaffelse af de miljøringere
varer.
Det er derfor afgørende for de grønne indkøbs succes, at prisen for varen på sigt tager hensyn til
varens ressourceforbrug og miljøpåvirkning, således at det både bliver billigere og mere miljørigtigt at købe de miljøoptimale produkter.
Det offentlige får tildelt en stadig større rolle i opstarten af en grøn indkøbspolitik, men det går
noget trægt. Mange opgaver skal løftes og økonomien er vanskelig i stat amter og kommuner. Så
på trods af, at en gennemgang af offentlige indkøb og en satsning på grønne indkøb af varer,
bygninger og serviceydelser kan medføre besparelser på nogle områder, så ses en ”luksus” som
grønne indkøb ofte som noget, der må vente på tid og flere penge.
Det er derfor på den ene side nødvendigt at skabe forudsætninger for, at det offentlige rent faktisk
får et positivt og dynamisk image, som ”betaling” for en konsekvent grøn indkøbspolitik. Især i
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disse år kan et sådant dynamisk og grønt image være med til at tiltrække den arbejdskraft, som
alle forudsigelser viser, at især kommunerne vil komme til at mangle om ganske få år.
Herudover bør minimumskravene til indførelse af en grøn indkøbspolitik gradvist strammes,
således at den ”sløve” del af de offentlige også kommer til at deltage i dannelsen af markeder for
grønne produkter i hvert fald på udvalgte områder.
Dette kan f.eks. ske ved, at der stilles krav til, at grønne betingelser i form af krav til miljømærkede varer m.v. indgår i alle offentlige udbud.
I EU-kommissionens ”Fortolkningsmeddelelse om Fællesskabets bestemmelser om offentlige
kontrakter og mulighederne for at integrere miljøhensyn i offentlige kontrakter” fremgår det, at
EU's udbudsregler tillader, at offentlige institutioner stiller miljøkrav til såvel varers produktion
som brug og bortskaffelse, herunder at man kan efterspørge miljømærkede varer. Det ligger helt i
tråd med EU’s grundlæggende traktattekst. Det ligger i tråd med klare udmeldinger i det 6. Miljøhandlingsprogram om, at det offentlige skal gå forrest med grønne indkøb, og det ligger indbagt
i kravene til EMAS-certificerede offentlige virksomheder, at de skal stille sådanne krav til underleverandører.
Frontløbervirksomheder
En række større virksomheder på internationalt eller nationalt plan har etableret et samarbejde i
bestræbelserne på at udvikle deres virksomheder i en etisk, arbejdsmiljø- og bæredygtighedsmæssig positiv retning.
På internationalt plan har virksomhederne dannet World Business Council for Sustainable Development – og har udviklet et eget sæt regler og indikatorer for at kunne dokumentere, at de rent
faktisk gennemfører, hvad de lover i en etisk og miljømæssig baseret markedsføring. Disse virksomheder beder – i modsætning til de mere brede arbejdsgiverorganisationer – om en indgriben
fra myndighedernes side i form af standardisering og regelstyring, der både skal muliggøre en
større indsats for bæredygtighed, samtidig med at den skal beskytte disse virksomheder mod ublu
konkurrence fra kortsigtet tænkende miljødumpende virksomheder, nationalt som internationalt.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Erhvervslivets ressourceforbrug skal sænkes og ressourcevalget ændres til anvendelse af
enten fornybare eller forbrug af mindre kritiske ressourcer, f.eks. gennem øget brug af IPP.

§

Øget brug af de økonomiske styringsmidler skal anvendes målrettet ud fra hensynet til ressourceforbrugets respekt for naturens tålegrænser til understøttelse af arbejdet med udviklingen af renere teknologi. De reducerede satser på erhvervslivets CO2-afgift skal gøres betinget
af, at der udformes CO2-reduktionsplaner, og at de økonomisk og teknisk realistiske tiltag
heri gennemføres. Dvs. sker det ikke, skal virksomheden betale samme CO2-afgift som husholdninger.

§

Flere varer og varegrupper skal miljømærkes. Gebyret på miljømærkning skal fjernes senest i
2002 og i stedet skal mærkningsordningen finansieres gennem afgifter på ressourceforbrug
og brug af forurenende stoffer. Målet kan være, at af alle solgte non-food varer udgør de
miljømærkede varer 30% i 2010.

§

Senest i 2005 skal alle offentlige byggerier, støttede byggerier og renoveringer, samt byggerier på offentligt solgt jord være grønne. Dvs. at der skal stilles minimumskrav om, at bygge-
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riet underlægges en livscyklusvurdering, materialerne vurderes sundhedsmæssigt både i opførelses-, brugsf og bortskaffelsesfasen, samt at der arbejdes med miljøorienteret projektering. Derudover skal der stilles skærpede krav til f.eks. varmetab på under 15 kWh/m2 m.fl.
§

Det offentlige skal pålægges senest ved udgangen af 2002 at indarbejde krav om miljømærkede varer eller varer med mindst lige så lav miljøeffekt i deres indkøbspolitik samt lade disse krav indgå i alle offentlige udbud af varekøb, opførelse af kommunale eller støttede byggerier, udbud af serviceydelser og ved opstilling af miljøkrav ved salg af offentlig ejet jord.

§

Antallet af EMAS-certificerede virksomheder og virksomheder med andre miljøledelsesordninger skal kraftigt forøges, bl.a. ved at den offentlige sektor foretrækker at handle med
EMAS-certificerede virksomheder. Danmark skal arbejde for, at de miljømæssige krav, der i
dag er relativt svage i f.eks. EMAS, skal skærpes betydeligt, således at miljøledelsesordninger i højere grad medvirker til en dansk og international produktionsudvikling i en mere bæredygtig retning.

§

Danmark skal arbejde for, at der i EU og på verdensplan findes en løsning, således at kravene
om miljømærkning af varer kan forenes med ”Fair Trade” i forhold til udviklingslandene.

§

Fremsynede virksomheder, der i fællesskab udvikler og implementerer bæredygtighedsstrategier på det sociale og miljømæssige område, skal identificeres og understøttes gennem
hævning af standarder, samarbejde om udvikling af afrapporteringssystemer, indikatorer og
kontrolforanstaltninger med det dobbelte formål at dokumentere troværdigheden af udmeldte
fremskridt og forhindre unfair konkurrence fra virksomheder, som ikke ønsker at investere i
miljømæssige og sociale forbedringer.

§

Der skal udvikles strategier og holdninger omkring etiske investeringsretningslinjer – omfattende de sociale og miljømæssige indsatser – med formålet at påvirke investorer til i højere
grad at tage hensyn til alle tre dele af en bæredygtig udvikling i deres investeringsprofil.

§

Der skal indledes et samarbejde med danske frontløbervirksomheder på miljøområdet for at
sikre, at den øgede miljømæssige indsats ikke undergraves af virksomheder, der profiterer af
for lave danske miljøkrav og for lave grønne skatter og afgifter, således at de med en kortsigtet økonomisk gevinst for øje kan skade miljømæssigt mere fremsynede virksomheder.

§

Teknologioverførsel til udviklingslandene skal være en del af den danske erhvervsstrategi, i
erkendelse af, at sikres udviklingslandene ikke adgang til den mest energi- og ressourceeffektive vestlige teknologi, så kan den nødvendige fattigdomsbekæmpelse i udviklingslandene
ikke forløbe uden massive nye problemer med miljøødelæggelse og uacceptabelt højt ressourceforbrug til følge.
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18. Fiskeri
Fiskeri er en vigtig fornybar ressource, som både er en vigtig fødekilde og giver beskæftigelse for
ganske mange mennesker i fiskeindustrien. Dette gælder i udstrakt grad i en række østater og en
række u-lande og visse i-lande, hvor fiskeri er en meget væsentlig del af fødegrundlaget for befolkningen og en væsentlig kilde til pågældende landes økonomiske formåen og stabilitet.
Det er derfor alene af hensynet til det menneskelige samfund katastrofalt, at de rigeste lande fortsat bærer et stort ansvar for den overfiskning og forurening af havenes fiskebestande, som truer
en fortsatte bæredygtig udnyttelse af en fornybar føderessource.

”Der er stærke beviser på, at de nuværende fangster af den samlede mængde fisk er ubæredygtig og truer levedygtigheden af vigtige fiskeområder. ”The International Council for
the Exploration of the Seas” har vedvarende advaret om, at EU fiskevande bliver overfisket. Det samme gælder på verdensplan. Bestanden af kulmule og torsk i EU's fiskeområder er nået et kritisk punkt, og fangster af alle fiskearter falder hastigt. Landingen af fisk i
midten af 70’erne var næsten dobbelt så stor som i 1998.” (Oversat fra engelsk)
Citat fra: ”Høringsoplæg til forberedelse af en EU-strategi for bæredygtig udvikling”, EUkommissionen marts 2001.

Samtidigt med overfiskningen øges påvirkningen af havene og dermed også fiskebestandene af
menneskeskabt forurening.
Især de meget giftige og svært nedbrydelige miljøgifte som dioxin, TBT, DDT, PCB og bromerede flammehæmmere findes i stadigt stigende koncentrationer i fisk og i de dyr, der lever af fisk
eller fodres med fisk.
Denne forurening både skader selve havets dyreliv, og når også mennesket, der som sidste led i
fødekæden kan konstatere samme ophobning af de værste miljøgifte i kroppen – endda med videregivelse til næste generationer som følge.
Et af fokusområderne i OECD’s seneste oplæg til strategi for bæredygtig udvikling er netop fiskeriet, hvor der bliver tændt røde faresignaler om, at Verdens fiskebestande er truet af forurening og overfiskning.
Et overordnet mål i EU-kommissionens forslag til EU’s bæredygtighedstrategi er således at EU
overordnet vil styre udnyttelsen af naturressourcerne mere ansvarligt. EU vil bl.a. ”forbedre styringen af fiskeriet for at vende nedgangen i fiskebestanden og sikre bæredygtigt fiskeri og sunde
økosystemer i havet, både i EU og globalt.”

”I 2002: revision af den fælles fiskeripolitik, ophævelse af uhensigtsmæssige subsidier,
som ansporer til overfiskning, og nedbringelse af EU-fiskeriflådens størrelse og aktivitet til
et niveau, der er i overensstemmelse med fiskeriets bæredygtighed på globalt plan, samtidigt med at der tages hånd om de sociale problemer som følge af nedskæringen.”
Citat fra: ”En bæredygtig udvikling i Europa for en bedre verden: En EU-strategi for en bæredygtig
udvikling”, fremlagt af EU-kommissionen, maj 2001
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Danmark har taget første skridt til dansk støtte til et fremtidigt bæredygtig fiskeri med Folketingsbeslutningen af 27.02.01, hvor Folketinget giver sit samtykke til Danmarks ratifikation af
aftale af 4. december 1995 om gennemførelse af bestemmelserne i De Forenede Nationers Havretskonvention af 10. december 1982 vedrørende bevarelse og forvaltning af fælles fiskebestande
og stærkt vandrende fiskebestande.

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Udledninger af skadelige stoffer til havet fra land, vand og luft skal standses, således at de er
helt ophørt senest i 2020.

§

Bæredygtigt fiskeri skal være målet. Levesteds-ødelæggende fiskemetoder skal forbydes.

§

Skadelige danske tilskudsordninger med tilskyndelse til fortsat overfiskeri såsom tilskud til
modernisering af fiskeflåden og fritagelse for brændstofafgifter skal fjernes snarest.

§

Danmark skal på EU-plan tilskynde til, at alle miljømæssige perverse subsidier til fiskeriet
fjernes og fiskeflåden nedbringes, så den matcher en verdensomspændende bæredygtighed i
fiskebestandene.
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19. Skovbrug
De danske skove
Danmark er et land, som i dag kun er dækket med 10 % skov. Det har i en årrække været dansk
politik, at der skal rejses mere skov i Danmark, således at den danske skovdækning fordobles i
løbet af ca.100 år.

”Skoven er for øjeblikket til debat, fordi Danmark inden 2002, 10-året for miljøtopmødet
i Rio, skal vedtage et nationalt skovprogram. DN foreslår, at Danmark over de næste 100
år fordobler skovarealet og driver skovene, så andelen af danske træarter kommer op på
mindst 80%.”
Citat fra ”Danske træer i danske skove”, Pressemeddelelse fra Danmarks Naturfredningsforening,

maj 2001

De tropiske skove
På verdensplan er skovene derimod kraftigt på tilbagetog. På trods af en vis indsats for genplantning af skov medfører de rige landes efterspørgsel på tropisk træ og de fattige landes stadige higen efter landbrugsjord fortsat, at Verdens samlede skovmængde er faldende.
Denne tendens har mange katastrofale følger for bl.a. øgningen af drivhusproblemerne og en
hastig udryddelse af arter, da levesteder forringes eller forsvinder med rivende hast.
Vestlige lande – som Danmark – har et ansvar for denne katastrofale ødelæggelse af især Verdens naturskove gennem vores forbrug af træ fra disse skove. Ligeledes er den manglende effektive indsats mod den globale fattigdom medvirkende til den omfattende fjernelse af tropiske skove til fordel for en kortsigtet udnyttelse af jorden til landbrug.
Den danske regering tog derfor i 1991 initiativ til udarbejdelsen af ”Regeringens handlingsplan
for de tropiske skove”.

”Målet med regeringens handlingsplan er at bidrage til bevarelse af tropiske skove gennem
indførelse af bæredygtige driftsformer og beskyttelse af udvalgte områder. Regeringen vil
arbejde for, at denne målsætning afspejles i det internationale samarbejde om de tropiske
skove og i relevante internationale konventioner og aftaler, således at den nuværende ødelæggelse af tropeskovsområder snarest muligt bremses. Regeringens bestræbelser skal ses
som bidrag til opfyldelsen af internationalt etablerede målsætninger om bæredygtig skovdrift ved år 2000 og handlingsplaner til opfyldelse af disse målsætninger, …”
”På det hjemlige plan vil regeringen
Med udgangspunkt i handlingsplanen støtte importørernes bestræbelser for at sikre, at den
danske import af tropisk tømmer så hurtigt som muligt og senest i år 2000, er koncentreret
på områder, der er under eller på vej mod bæredygtig produktion.”
Citater fra: ”Regeringens handlingsplan for de tropiske skove”, Udenrigsministeriet og Miljøministeriet, 1992
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Forest Stewardship Council (FSC) er en uafhængig, nonprofit, ikke-statslig organisation, hvis
formål er rådgivning og hjælp til bæredygtig skovdrift verden over. Over 200.000 kvadratkilometer skov i 35 lande er nu blevet FSC-certificeret, og der er i dag over 10.000 FSC-mærkede
produkter på verdensmarkedet.
Der findes en række forskellige mere eller mindre lødige certificeringordninger for skove. De fire
mest udbredte ordninger blev derfor vurderet af det engelske institut Fern i en rapport fra maj
2001 med følgende konklusion:

”FCS er det eneste globale mærkningssystem på markedet. Det er også det eneste mærkningssystem som bevisligt kan certificere alle typer af skove, store og små, og alle slags
ejerforhold, som private skovejere, firmaer, regionale samfund eller statsskove.”
Citat fra: ”Behind the logo, an environmental and social assessment of forest certification scheme”.
Fern, maj 2001

”Ifølge WWF Verdensnaturfondens undersøgelse i februar/marts 2001 kan danske forbrugere bl.a. købe FSC-certificerede produkter som: havemøbler, vinduer, skabslåger, træhåndtag, gulve og diverse limtræsplader til møbler.”
Citat fra WWF Verdensnaturfondens pressemeddelelse 15.3.01

I dagens Danmark har kun ét firma – IKEA – vedtaget en politik om, at firmaet kun må anvende
tropisk træ, der er certificeret efter den internationalt anerkendte og verdensdækkende mærkning
for bæredygtig produktion, som administreres af FSC, Forest Stewardship Council.

”Rapporten ” Skovindustri i det 21. Århundrede” dokumenterer, at hvis blot de ti allerstørste firmaer indenfor produktion og opkøb af træ fremover alle vil satse på en mere bæredygtig og langsigtet produktionsform, vil tyve procent af det nuværende samlede skovareal
dække hele menneskehedens behov for træ - og samtidig sikre både biologiske mangfoldighed og plads til de lokalbefolkninger kloden over, som er helt afhængige af verdens
skove.”
”Verdens største distributør af tropisk træ er det danske firma Dalhoff Larsen & Horneman
(DLH Gruppen). Ifølge DLH's egne oplysninger er under 1% af firmaets handlede træ i dag
FSC-certificeret.”
Citater fra WWF Verdensnaturfondens pressemeddelelse 15.3.01

Folketinget opfordrer regeringen til:
1. At foretage de nødvendige ændringer i den offentlige indkøbspolitik, således at det sikres, at det træ fra tropiske skove, som offentlige og halvoffentlige institutioner fremover køber, er lovligt og bæredygtigt produceret.
2. At anerkende det internationale miljømærke FSC (Forest Stewardship Council) som et
eksempel på en troværdig garant for, at træ bærende dette miljømærke er lovligt og bæredygtigt produceret.
Folketingsbeslutning den 1.6.01 om anvendelse af bæredygtigt produceret tropisk træ
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Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

Der gives kun støtte til plantninger af bæredygtig skov, bestående af ”hjemmehørende” danske træarter, der er tilpasset vort klima. Herved skal andelen af danske træarter i danske skove øges fra ca. 35% i 2001 til 80% i dette århundrede.

§

I løbet af dette århundrede skal den skovdækkede del af Danmark fordobles fra 12% til ca.
24%

§

Al brug af pesticider og andre kemikalier med indbygget potentiale for eller mistanke om
negative påvirkninger af miljø, klima og biodiversitet skal forbydes anvendt i skovbruget senest år 2003.

§

80% af alle danske skove med produktion af træ til erhvervsmæssig brug skal være certificeret efter FSC’s krav senest ved udgangen af år 2003.

§

Alle offentlige og halvoffentlige institutioner og administrationer i stat, amter og kommuner
skal i henhold til Folketingsbeslutning af 1.6.01 senest 1.1.2002 sikre sig, at alle eventuelt
indkøbte produkter produceret helt eller delvis af tropisk træ er certificeret med FSC’s mærke.

§

Der iværksættes en landsdækkende kampagne om FSC mærket bæredygtigt dyrket tropisk
træ i Danmark med det formål at få importører til kun at importere FSC-mærket tropisk træ
og at få private forbrugere til t efterspørge FSC mærket træ.

§

Alle offentlige og halvoffentlige institutioner og administrationer i stat, amter og kommuner
skal senest 1.1.2004 sikre sig, at alle eventuelt indkøbte træprodukter produceret af andet end
tropisk træ ser certificeret med FSC’s mærke.

§

Danmark skal forstærke sin indsats for bevarelse og genplantning af verdens skove ved at
støtte internationale skovorganisationer som United Nations Forum on Forests (UNFF) og
Collaborative Partnership on Forests (CPF) under FN.

§

Danmark skal i højere grad indgå i skovebevarelsesprojekter i u-lande, som sigter på at involvere den lokale befolkning i bevarelsen ved at give dem et forbedret livsgrundlag fra bevarelsen af skoven end de kunne have opnået gennem fældning af skoven med efterfølgende
kortsigtet dyrkning af den næringsfattige skovjord.
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20. Viden, uddannelse og forskning
Mange af et samfunds normer, holdninger, valg af livsstil og sociale samvær påvirkes af uddannelsessystemet fra folkeskole til doktorgrad.
Uddannelsessektoren på alle niveauer er meget afgørende for, hvor hurtigt, hvor effektivt og hvor
økonomisk optimalt det kan lade sig gøre, at gøre det danske samfund langt mere bæredygtigt.
I ”Lov om Folkeskolen” står følgende om Folkeskolens formål:

Folkeskolens formål
§ 1. Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af
kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte
elevs alsidige personlige udvikling.
Stk. 2. Folkeskolen må søge at skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og fordybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst til at lære, således at de opnår tillid til
egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle.
Stk. 3. Folkeskolen skal gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til deres forståelse for andre kulturer og for menneskets samspil med naturen. Skolen forbereder eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og
folkestyre. Skolens undervisning og hele dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd
og demokrati.

Med lidt god vilje kan sætningen: ”bidrage til deres forståelse for menneskets samspil med naturen” opfattes som om der allerede i dag findes et lovkrav om, at Folkeskolen i alle fag skal medvirke aktivt til at skabe en forståelse hos eleverne om nødvendigheden af en bæredygtig udvikling
med respekt for det globale perspektiv og de kommende generationers livsmuligheder.
For de fleste lærere vil en sådan udlægning blive opfattet som en kraftig overfortolkning, hvorfor
det klart synes nødvendigt at præcisere, at Folkeskolen i alle fag skal bidrage til at skabe forståelse hos eleverne om nødvendigheden af en bæredygtig udvikling med respekt for det globale perspektiv og de kommende generationer, samt påvirke til samfundsforståelse og livsstile, der understøtter denne bæredygtige udvikling.
Undervisning er imidlertid meget mere end blot folkeskolen.
Det synes naturligt og enkelt at stille de samme krav om bæredygtighed, samfundsforståelse og
livsstil til f.eks. undervisningen på Gymnasier, HF, HFX, Tekniske skoler, Handelsskoler, VUC
m.fl.
I regi af Nordisk Ministerråd er nødvendigheden en kraftigt øget inddragelse af uddannelsessektoren i alle led for at arbejde for en bæredygtig udvikling.
Undervisningsministrene fra Baltic-21 samarbejdet vedtog i fællesskab i marts 2000 således
HAGA-deklarationen, der efterfølgende bringes i uddrag:

Uddrag af HAGA Deklarationen
2.4. Vægtningen i en Agenda 21 for undervisning i Østersøregionen må lægges på regionalt
samarbejde. Den må finde sin egen logiske form og tilføre processen ekstra værdier. En
Agenda 21 for undervisning må lægge vægt på:
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•

Skabelsen af viden om og opmærksomhed på bæredygtig udvikling må ses som en
livslang proces, og må henvende sig til mennesker af alle etniske grupper, aldre og
begge køn. Den må omfatte alle niveauer af undervisning, formel som uformel, fra førskolealderen til videregående uddannelser og voksenuddannelse, såvel som opmærksomhedsskabende mål gennem initiativer fra ikke-offentlige organisationer (NGO’er)
og uformelle måder for undervisning og forståelse f.eks. internt i familien og gennem
medierne.

•

Uddannelse for bæredygtig udvikling må tilstræbes på alle niveauer af undervisning,
det skal beskrives i alle curricula eller lignende måder svarende til uddannelsesniveauet. En sådan undervisning må hvile på en bred videnskabelig viden og både integreres i
eksisterende fag og udvikles som en spevciel kompetence. Den kræver en uddannelseskultur, som retter sig mod en mere integreret og procesorienteret og dynamisk metode, understregende vigtigheden af kritisk tænkning og af samfundsforståelse og en
demokratisk proces.

•

Uddannelse for bæredygtig udvikling må baseres på en sammenhængende tilgang til
økonomisk, miljømæssig og samfundsmæssig udvikling og omfatte et bredt spektrum
af tilhørende spørgsmål demokrati, ligestilling mellem kønnene og menneskerettighederne. Denne brede tilgang må anerkendes inden for både naturvidenskab og socialvidenskab og må kompletteres og bygge på eksisterende initiativer i miljøundervisning.

•

Lærere og undervisere har en nøgleposition i undervisning for bæredygtig udvikling.
Uddannelsesprogrammer for undervisere og lærere må medtage konceptet for bæredygtig udvikling og fremme passende tilpassede indlæringsmetoder baseret på forskning på dette område. Videre forskning for undervisning for bæredygtig udvikling må
styrkes.

•

Alle undervisningsinstitutioner har en vigtig rolle i den videre implementering af
Agenda 21 og må sigte på at være bundet op på internationalt eller nationalt anerkendte
udviklingsstrategier eller lignende, for at have personalet fuldt uddannet og kompetente
i uddannelse for bæredygtig udvikling, og til at udruste alle studerende med de relevante muligheder for og metoder til indlæring for bæredygtig udvikling.

•

Internationale organisationer (IGOs) og ikke-statslige organisationer (NGOs) så vel
som medierne har en central rolle i at skabe offentlig opmærksomhed omkring bæredygtig udvikling.

•

Undervisning for bæredygtig udvikling må også ses som et vigtigt redskab for at opnå
et bæredygtigt forbrug og produktionsmønstre såvel som for at opnå de nødvendige
ændringer i livsstile.

En Agenda 21 for undervisning i Østersøregionen må være færdig til overvejelse og godkendelse på undervisningsministermødet i efteråret 2001.” (Oversat fra engelsk)
Uddrag af ”HAGA-deklarationen” vedtaget af undervisningsministrene i det baltiske samarbejde,
marts 2000.htm

Haga-deklarationens tekst opstiller på en rimelig gennemført måde de mange krav til inddragelse
af hensynet til en bæredygtig udvikling, som skal stilles til undervisning, forskning og uddannelse på alle niveauer.
Omstilling til en bæredygtig udvikling vil således medføre store krav til forskning i alternative
produktionsmuligheder, udarbejdelse af nye standarder og normer og kraftigt øget uddannelse i
anvendelse af fornybare og sunde materialer til produktion og byggeri m.v.
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Disse krav skal honoreres i de videregående uddannelser fra de specialarbejdere og håndværkere,
over landmænd, chauffører, mellemledere til projekterende, ingeniører og forskere.
Undervisningen på alle niveauer må således relatere sig til en strategi for bæredygtig udvikling,
som præciseret og besluttet i HAGA-deklarationen.
Forskning og udvikling
Uddannelse omkring bæredygtig udvikling på alle niveauer er imidlertid ikke nok. Der skal også
afsættes penge til forskning og udvikling, således at den nødvendige viden og de nødvendige nye
teknologier udvikles i et betydeligt højere tempo end i dag.
Forskningen skal således basere sig på radikalt nytænkende løsninger til eller markante forbedringer af den nuværende ubæredygtige levevis og forbrugsadfærd.
Virksomhedernes ansvar
Også virksomhederne har et stort ansvar i en omstilling til bæredygtig udvikling, idet meget
forskning- og udviklingsarbejder foretages i virksomhedsregi.
Omstilling til en bæredygtig udvikling er simpelthen en nødvendighed både for at bevare markedsandele og for overhovedet at have produktionsbetingelser på lidt længere sigt.
Ledelse, udviklere og produktionsmedarbejdere må derfor til stadighed bringes up to date med
relevant ny viden og input om væsentligheden af at tænke i en bæredygtig retning, ikke mindst af
miljø- og ressourceforbrugshensyn. Moderne ledelsesformer med medarbejderdeltagelse og indflydelse er en væsentlig faktor herfor.

”Hvordan sikrer vi, at virksomhedernes medarbejdere og ledere får en større viden om
miljøforhold?
Arbejdsgruppen foreslår, at dette fx kan ske ved:
Adgang til viden og efteruddannelse, der kan sikre opbygning af miljøkompetancer bredt i
erhvervslivet
Spredning af erfaringer fra virksomheder, der har haft succes med at gennemføre læring og
kompetenceudvikling af medarbejdere på miljøomådet
At sikre, at viden om miljøforhold indgår i alle voksenuddannelserne, herunder i handelsog lederuddannelserne, så fremtidens medarbejdere har miljøkompetancer, der er relevante
i forhold til at arbejde strategisk og markedsorienteret med miljøledelse.”
Citat fra: Debatoplægget ” Veje til en grøn erhvervsudvikling”, Erhvervsministeriet og Miljø- og
Energiministeriet, marts 2001

Det Økologiske Råds forslag til krav:
§

HAGA-deklarationen skal implementeres i Danmark, således at:

§

Holdninger om nødvendigheden af en bæredygtig livsstil bliver en del af det pædagogiske
grundlag i børneinstitutioner og folkeskoler, gymnasier, HF, HFX, handelsskoler, universiteter m.fl. Dette skal inden udgangen af år 2002 indskrives i love for de pågældende uddannelser.
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§

Læreruddanelsen på alle niveauer skal indrettes således at kommende lærere vil have den
fornødne kompetence til at løfte opgaven fra 1.1.2003.

§

Efteruddannelsesprogram for lærere på alle niveauer skal opbygges og der skal afsættes tilstrækkeligt med midler til, at efteruddannelse af alle lærere, således at de har en vis kompetence til at undervise i bæredygtig udvikling senest år 2005.

§

Kompetenceopbygning i håndværksuddannelser skal rettes mod at kunne anvende bæredygtige arbejdsmetoder i bæredygtig produktion af varer, service, byggeri m.v.

§

De højere uddannelser skal spores ind på, at hensynet til bæredygtighed skal indtænkes i
undervisning, udviklingsarbejde og forskning.

§

Der skal igangsættes forskningsprogrammer for udvikling af bæredygtige løsninger i alle
sektorer, hvor der i dag fortsat tænkes og arbejdes ikke-bæredygtigt med stort spild af ressourcer, med anvendelse af skadelige kemikalier og med forurening af miljøet til følge.

§

Der skal sættes fokus på udvikling af standarder, der anvender den bedste bæredygtige teknologi og arbejdsmetoder, herunder skal EU-institutioner, som i stort omfang ”bestiller”
standarder hos de private standardiseringsorganisationer udstikke langt mere præcise mandater for krav til bæredygtighed i standarderne.
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