
V
æ

k
st

en
 m

å 
st

o
p

p
e

h
v

is
 k

lo
d

en
 s

k
al

 r
ed

d
es

11
. j

u
n

i 
20

19
N

r.
 2

1

m
m

.d
k

T
u

rb
ov

æ
k

st sk
al

lø
se k

lim
ak

risen

11. ju
n

i 20
19

N
r. 21

m
m

.d
k



Væksten må stoppe
hvis kloden skal reddes

1 1 .  ju n i  2 01 9
Nr. 21

m m .d k

10 veje til en 
vækstfri verden

En verden til forskel 
på 1,5 og 2 grader 

Her er politikernes 
værktøjskasse



—   2  —

I N D H O L DI N D H O L D

N R .  2 1   —   1 1 .  J U N I  2 0 1 9

K O M M E N TA R

“J eg tør ikke aflyse væk-
sten,” sagde Mette Fre-
deriksen i en af de sidste 

debatter før valget. 
“… men vi står et sted, hvor 

vi ikke bare kan sige ‘vækst for 
enhver pris’, for den bliver nødt 
til at være mere bæredygtig. Og 
jeg er ikke i tvivl om, at vi bliver 
nødt til at skulle omlægge vores 
livsstil, for vi forbruger for me-
get, og vi forbruger forkert.”

Nogle gange er det sande budskab det, der har ringest øren-
lyd. Budskab om mådehold for eksempel. Den sandhed var FN-
forskerne pinligt bevidste om, da de for nylig mødtes i Berlin og 
diskuterede, hvordan de skal fortælle verden, at vi allerede har 
forpasset chancen for at standse i tide. Uanset hvilke regnemodel-
ler de 70 forskere brugte, så det ikke længere realistisk ud at holde 
verdens temperaturstigninger nede på 1,5 grader. Måske 2 grader 
Men så skal der handles nu. Og ikke med mere af det samme. 

Dette er ikke en krise, vi kan vækste os ud af. Klimakrisen 
kræver et ryk i nødbremsen og en omstilling, hvor vi måler væk-
sten af helt andre værdier end penge. Ingen politikere kan samle 
befolkningen om et budskab, der handler om pietistiske pinsler. 
Men måske kunne vi samles om et nyt og mere meningsfuldt liv.

Væksten skal måles i menneskers velfærd. I naturens diversi-
tet. I kortere arbejdsdage, mere nærvær og et tættere bånd til den 
jord, vi lever af. Klimaet belastes ikke af givende fællesskaber, ud-
viklende børneliv og en alderdom uden ensomhed. 

Er det umuligt at forestille sig en verden uden økonomisk 
vækst? Nej, men det er fantastisk svært, for det er helt ny grund for 
verdens økonomer og politikere. Men det er ikke længere en tan-
kegang, der kun bor i halmhuse på heden. På universiteter verden 
over diskuterer økonomer ’økologisk økonomi’, og New Zealand 
har netop som det første land indført et nationalregnskab, der har 
borgernes trivsel som mål. 

Er det umuligt at forestille sig en større lykke ved at skifte Mal-
lorca-kartoflerne ud med lokale kartofler, gå i tøj, der holder lidt 
længere eller klare det næste forretningsmøde på Skype? 

Eller er det faktisk muligt, at det, der giver minus på det økono-
miske BNP, kan give plus på lykkekontoen? Og samtidig redde klo-
den fra klimaforandringer, der med sikkerhed vil sprede død og 
ulykke?  Det handler ikke om at “aflyse væksten”, men om at væk-
ste lykken. Den sandhed er det måske lidt lettere at få ørenlyd for.

Hvis du lige nu sidder og nikker, så vil jeg alligevel anbefale dig 
at vende bladet på hovedet og tage det fra den anden ende. For der 
er også gode argumenter for, at vi ikke kan spare os ud af denne 
krise, men at vi tværtimod har brug for at sætte turbo på inve-
steringerne i løsninger, der kan skabe den nødvendige omstilling 
til et bæredygtigt liv. Argumenterne på begge sider er gode. Det 
eneste uholdbare standpunkt er bare at lade stå til. God læselyst   •

Brems væksten  
– ikke lykken

Tanja Nyrup Madsen
Redaktionschef, 
Mandag Morgen
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G R Ø N O M S T I L L I NG

S
e på tallene, siger de. Siden 1970 
er de globale ressourceudvindin-
ger mere end tredoblet. Vi bruger 
45 procent flere fossile brænd-
stoffer, verdensbefolkningen er 

fordoblet, det globale BNP er firedoblet, 
udvindingen af materialer er vokset fra 27 
milliarder ton til 92 milliarder. 

Se på tallene, og se, at det er umuligt, 
lyder det fra forfatter og ph.d. Jason Hickel, 
der forsker i global politisk økonomi og 
underviser ved London School of Econo-
mics og Goldsmiths University. Han er 
fast skribent ved The Guardian og en af de 
fremmeste fortalere i degrowth-bevægel-
sen, der ikke vil vækste og innovere sig ud 
af klimaproblemerne – de vil sætte brem-
sen i og nedsætte forbruget. Fuldstændigt. 

“Det bliver umuligt at nå Parisafta-
lens mål, hvis ikke vi faktisk reducerer 
størrelsen på vores energibehov,” siger 
Hickel for at komme frem til sin pointe og 
degrowth-bevægelsens helt centrale ud-
gangspunkt, nemlig at den mest effektive 
måde at mindske vores CO2-udledninger er 
at reducere og nedskalere vores udvinding, 
forarbejdning og forbrug af materielle res-
sourcer.  

“Der findes ingen evidens for, at grøn 
vækst kan løse de problemer. Forbruget 
overstiger simpelthen det, vi vinder ved 
den grønne teknologi. Kurven over CO2-
udledninger stiger stejlt, og vi har så kort 
tid til at nå vores mål, at det er både fy-
sisk og teknisk umuligt at gøre det, mens 

energibehovet samtidig stiger,” siger Jason 
Hickel og peger på, at alt det, vi udvinder, 
producerer, konsumerer og siden smider 
ud, kræver ekstraordinære mængder af 
energi. 

Parisaftalens mål er, at CO2-emissio-
nerne skal reduceres med halvdelen inden 
2030 og gå i nul i 2050 for at nå en tempe-
raturstigning, der i 2100 ligger så tæt på 
halvanden grad i forhold til førindustriel 
tid som muligt. Men hvis vi fortsætter som 
nu, vil temperaturstigningen i 2100 ligge 
på mellem 3 og 3,5 grader. 

Ifølge fremskrivninger fra FN i 2019 vil 
menneskers forbrug af klodens ressourcer 
– materialeforbruget – i 2060 være mere 
end fordoblet og ramme 190 milliarder ton 
om året, hvis det fortsætter som nu. Udled-

ningen af drivhusgasser vil stige med 43 
procent, mens verdensbefolkningen kom-
mer til at have rundet 10 milliarder, der i 
sig selv accelererer forbruget af materialer 
som for eksempel metaller, ikkemetalliske 
mineraler som sand, grus og ler, fossile 
brændsler, biomasse, vand og land. 

Udvindingen og forarbejdningen af 
materialer, brændstoffer og mad alene ud-
gør halvdelen af det globale drivhusgasud-
slip, og derfor opfordrer FN’s Environment 
Assembly til akut handling og en systema-
tisk reform i forhold til ressourceforbru-
get. Netop fordi “den hastige vækst i ma-
terialeudvinding er klimaforandringernes 
og biodiversitetstabets største synder”, 
som det hedder i FN-rapporten ‘Global Re-
sources Outlook 2019’. 

Vi har travlt, hvis kloden skal være beboelig i år 2100.  Derfor må vi stoppe udvindingen  
af naturressourcer, stoppe forbruget og stoppe stigningen i BNP. Væksten må aflyses,  
bremsen skal i bund. Det er ekstremt, men ekstremt nødvendigt, lyder det fra degrowth-
bevægelsen og de økologiske økonomer, der står bag dem. 

I en verden  
uden vækst 

Malin Schmidt
malin@mm.dk

Figur 1  —  Økonomi er sammen med befolkningstilvæksten den største 
driver af CO₂-udledningerne. Det afspejler udviklingen i det globale BNP og 
de globale CO₂-udledninger, der mellem 1960 og 2017 er vokset eksplosivt.  
Mellem 2014 og 2016 oplevede man en stagnation i CO₂-udledningerne, 
men allerede året efter steg de igen.

KILDE  —  Ourworldindata.org

CO₂-udledningerne følger den økonomiske vækst

Det globale BNP i tusinde milliarder dollar fra 1960 til 2017 og de globale 
CO₂-udledninger i kiloton (kt) fra 1960 til 2014.
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Men degrowht-bevægelsen taler ikke 
kun om en reform. Den taler om en af-
kobling af BNP, så væksten ikke længere 
er afhængig af materialeudvinding og den 
CO2-udledning, der følger med. Forbruget 
skal ned, for kun ved at acceptere et min-
dre forbrug bliver omstillingen sandsyn-
lig. Det lyder logisk, det lyder nødvendigt. 
Det lyder farligt. 

En farlig professor
Livsfarligt, skrev Tom Jensen, Berlingskes 
chefredaktør, for noget tid siden i en 
kommentar, hvor han beskrev den øko-
logiske økonomi, som danner baggrund 
for degrowth-bevægelsens tanker om et 
forbrug, der holder sig inden for de plane-
tære grænser, og dens fremmeste danske 
forkynder, professor MSO ved Aalborg 
Universitet Inge Røpke, som han kaldte 
en “farlig professor”. For Inge Røpke er 
heller ikke tilfreds med kompromiser. 
Hun vil “med hårde, centralistiske virke-
midler” stoppe den økonomiske vækst, 
der – ifølge Tom Jensen – har været forud-
sætningen for de grønne teknologier, der 
skal skabe den grønne omstilling, mens 
den grønne omstilling – ifølge Røpke – 
slet ikke kan ske, hvis ikke forbruget ska-
leres i bund. 

“Hun er farlig,” skrev Tom Jensen, fordi 
hendes tanker – eller “vildfarelser” – om, 
at kloden kun kan reddes, hvis vi gør op 
med væksten, i disse år vokser bredt ind 
i samfundsdebatten, ikke kun blandt 
protestgrupper som klimaaktivisterne i 
Extinction Rebellion. Og ikke kun blandt 
forskere som professor i politisk æstetik 
ved Københavns Universitet Mikkel Bolt, 
der forleden i Politiken skrev, at danskerne 
ved at stemme legitimerede et pseudode-
mokrati, der var så viklet ind i kapitalistisk 
logik, at det hverken kunne eller ville red-
de verden. 

De farlige vildfarelser om at sætte en 
bremse på væksten breder sig helt ind på 
Christiansborg. 

Det er afarter af det, vi taler om, når vi 
taler om kødfrie dage, madspild og gen-
brugstøj, når vi taler om flyafgifter og kli-
maskatter, når vi skammer hinanden ud, 
fordi vi har været to uger i Thailand. Og når 
30.000 demonstranter en lørdag i maj midt 
i det, der er blevet kaldt Danmarks første 
klimavalgkamp, samles i Folkets Klima-
march på Christiansborgs Slotsplads for at 
få et Danmark, som sætter mennesker og 
miljø før økonomisk vækst med 16-årige 
svenske Greta Thunberg som profet. 

“Jeg tror, Tom Jensen og jeg er uenige 
på et helt centralt punkt, nemlig hvordan 
vi forstår udfordringen, og hvor akut den 
er. Vi har en nødsituation, og her er vores 
tillid til teknologien helt forskellig,” si-

ger Inge Røpke, hvis teori – hvis den blev 
til virkelighed – ville udgøre en helt ny 
økonomi uden aktieafkast og boligspeku-
lation, en helt ny kultur, en helt ny måde 
at leve sammen på. Hvor rigdomme bliver 
omfordelt fra de velhavende til dem, der 
har mindst, og hvor væksten sker i det of-
fentlige, for “det er ikke særlig klimabela-
stende at passe godt på børn og ældre”.  

I den forbindelse er hun ikke synderligt 
optaget af bruttonationalproduktet. Hun 
ser det nærmest som uinteressant, om det 
vokser eller mindskes. I stedet er hun opta-
get af velfærd, velstand for alle og af ikke at 
bruge flere ressourcer end dem, Jorden har 
til rådighed, det vil sige at holde sig inden 
for planetære og biofysiske grænser. At 
BNP så muligvis vil få en global vækst på 
mindre end de 2-3 procent, den har lige nu, 
kalder hun en sideeffekt. 

Men hvor skal pengene til den grønne om-
stilling komme fra, hvis BNP og dermed skat-
tegrundlaget bliver mindre?

“Vi kan ikke få et bæredygtigt samfund, 
hvis vi ikke sørger for, at det er de rigeste, 
der bærer byrden. Det, vi engang har ejet 
i fællesskab, er blevet privatiseret, og nu 
skal vi gøre det modsatte og flytte det over 
til at blive fælleseje igen.”

Det er her, slaget udkæmpes: mellem 
det offentlige og det private forbrug. Vejen 
dertil er brolagt med skattelovgivning og 
omfordeling.

“Det er da problematisk, at vores ma-
terielle levestandard skal stige, samtidig 
med at andre ikke har til dagen og vejen,” 
siger hun om den kamp, hun mener står 
både nationalt og globalt. I børnehaver 
herhjemme og i de congolesiske miner, 
hvor giftigt kobolt bliver udvundet til de 
litium-ion-batterier, der sidder i den vest-

lige verdens mobiltelefoner, elbiler, com-
putere og kameraer.  

“Tom Jensen tror sikkert, at det er, fordi 
danskerne er så kvikke, at vi klarer os godt. 
Han ser slet ikke, at vi lever på bekostning 
af andre. Jeg sigter på at opfylde basale be-
hov for alle mennesker, og det har en høje-
re prioritet end at gøre de rige rigere,” siger 
Inge Røpke, der i april var medunderskri-
ver på et åbent brev i magasinet Science, 
hvor flere end 4.000 forskere – heriblandt 
også flere af verdens førende klimafor-
skere – appellerede til politisk handling 
nu: “De aktuelle indsatser for at beskytte 
klimaet og biosfæren er dybt utilstrække-
lige,” skrev de.  

Hellere utopisk end dystopisk
I 2008 blev den første degrowth-konfe-
rence holdt i Paris. Siden har der været ›

Det bliver 
umuligt at nå 
Parisaftalens 

mål, hvis ikke vi 
faktisk reducerer 

størrelsen på vores 
energibehov.

Jason Hickel
Lektor i global politisk økonomi,  

Goldsmiths University

Figur 2  —  Udvinding og forarbejdning af naturressourcer – materialefor-
brug af biomasse, metaller, fossile brændsler og ikke-metalliske mineraler 
(sand, ler og grus) – står nu for 90 pct. af verdens biodiversitetstab og 
vandmangel og cirka for 50 pct. af konsekvenserne fra klimaforandringerne.

KILDE  —  FN’s Global Resources Outlook, 2019.

Verdens ressourceforbrug eksploderer

Det globale ressourceforbrug vil være fordoblet i 
2060 ved uændret adfærd. Verdens materialefor-
brug i milliarder ton, 1970-2060.

2060:

190
milliarder ton2017:

92
milliarder ton

1970:

27
milliarder 
ton
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konferencer i Barcelona, Montreal, Berlin, 
Venedig, Leipzig og Budapest for sidste år 
at munde ud i konferencer i både Malmø, 
Mexico City og en postgrowth-konferen-
ce i Europa-Parlamentet. 

Forsamlingerne er blevet større, de 
er vokset fra få hundrede deltagere til 
mange tusinde, og ideerne er begyndt at 
inspirere andre og nyere politiske klima-
bevægelser. Nogle af ideerne breder sig 
også helt ind i de politiske partier, for ek-
sempel i Storbritannien, konstaterer Gior-
gos Kallis, degrowth-bevægelsens største 
nye stjerne, der har skrevet bøgerne ‘De-
growth’ og ‘Degrowth: A vocabulary for 
a new era’. Han er forskningsprofessor i 
økologisk økonomi og politisk økologi 
ved Universitat Autònoma de Barcelona 
og står som bevægelsens førende tæn-
ker på ryggen af degrowth-pionerer som 
franskmændene Serge Latouche og André 
Gorz, der først introducerede begrebet i 
1970’erne. 

At et degrowth-samfund kan virke 
utopisk, har Kallis ikke meget tilovers for. 
“Hellere utopisk, end dystopisk,” som han 
siger til Mandag Morgen. 

Han mener ikke, det er hans opgave at 
fortælle, hvordan omstillingen skal ske.

“Jeg er ikke en forsker, der fortæller 
hvordan. Jeg er en forsker, der vil pege på 
det, der sker. Det, der er sandt. Og det er, 
at en minimeret vækst er nødvendig. Der 
findes ingen model – absolut ingen – der 
forudsiger, at det er muligt at skabe en 
vækst, der kun er grøn. Al vækst – også 
den grønne – vil også have negative kon-
sekvenser,” siger Giorgos Kallis og under-
streger samtidig, at den grønne omstil-
ling er nødvendig. 

“Jeg siger netop, at den er helt afgøren-
de. Men jeg sætter spørgsmålstegn ved 
påstanden om, at man kan løse CO2-ud-
ledningerne ved grøn omstilling alene,” 
understreger Kallis, der peger på studier, 
der viser, at ressourceforbruget er en fak-
tor, den grønne omstilling til vedvarende 
energi ikke kan redde os fra: 

• Først det tyske forskerteam med Monika 
Dittrich i spidsen, der i 2012 fandt frem 
til, at forbruget af naturressourcer ville 
stige fra 70 milliarder ton til 180 milli-
arder i 2050 ved uændret vækst. Et bæ-
redygtigt niveau ligger på 50 milliarder 
ton. 

Forskerne brugte samme model til at 
beregne et scenarie, hvor alle nationer 

havde indført best practice i effektivt 
ressourceforbrug. Forbruget landede på 
93 milliarder ton i 2050.

• I 2016 kom den australske forsker Heinz 
Schandl og hans forskerhold frem til 
cirka samme resultat med nye modeller. 

• I 2017 regnede FN på ressourceforbruget 
med udgangspunkt i forskellige model-
ler. Her landede forskerne på et forbrug 
på 132 milliarder ton, selv ved et scena-
rie med meget høje priser på CO2, meget 
høje skatter på CO2 og en teknologisk in-
novation, der var ekstremt accelereret.

“Igen og igen ser vi, at forbruget skal 
ned,” siger Kallis, der for et par år siden 
stødte sammen med den kendte økolo-
giske økonom bag teorien om the dough-
nut economy, Kate Raworth. Hun var 
enig med degrowth-bevægelsen og dens 
førende tænker Giorgos Kallis om, at ti-
dens vigtigste økonomiske argument 
handler om, hvordan uendelig BNP-
vækst vil ødelægge de planetære syste-
mer, som menneskeheden afhænger af. 
Men selve navnet degrowth frastødte 
hende. Degrowth – altså minusvækst – 

Jo rigere man er, jo mere CO₂ udleder man

De 16 procent rigeste mennesker står for 38 procent af det globale CO₂-udslip. X-akse: CO₂-udslip per person fordelt på 
indkomstgrupper. Y-akse: Befolkningstal, milliarder.

Middelklassen i verden vokser eksplosivt. Befolkningsudvikling, i milliarder
Figur 3  —  Allerede i 2030 vil 
de globale middelklasser og 
øvre middelklasser være vokset 
med 60 procent. Det vil få 
CO₂-udledningerne til at eksplo-
dere. For jo rigere vi bliver, jo 
mere CO2 udleder vi. De rigeste 
51 pct. af verdens befolkning 
udleder 86 pct. af verdens CO₂, 
mens de resterende 49 pct. står 
for 14 pct.

KILDE  —  FN’s World Populati-
on Prospects (2017), Brookings.e-
du og Europa-Kommissionen.2017
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›

virkede for radikalt på Raworth og ville 
støde folk væk. 

Giorgos Kallis derimod mente, at nav-
net netop siger, hvad det er, de begge to ta-
ler om. For mens grøn vækst er foreneligt 
med et stigende BNP, så er degrowth det 
ifølge Kallis ikke. 

“Hvis vi gør alle de rigtige ting som at 
mindske CO2-udslippet og udskifte profit-
økonomien med omsorg og solidaritet, så 
vil BNP og dermed økonomien blive min-
dre. Det er ikke et mindsket BNP, vi stiler 
efter, men det er det, der vil blive konse-
kvensen.” 

Et vigende BNP vil skabe et chok i den 
verden og den økonomi, vi kender, men 
der er ifølge Kallis ingen vej udenom. Vi 
skal reducere CO2-udslippet, især i den 
vestlige verden, hvor udledningerne er 
størst. Teknologiske løsninger, der suger 
CO2 ud af atmosfæren, er for Kallis lige så 
utopiske som ideen om degrowth. Måske 
endda mere. 

“Vi arbejder og arbejder, forbruger og 
arbejder, og vi ved ikke længere hvorfor. 
Det er blevet til en religion. En økonomi, 
der er meget mindre, betyder en funda-
mental ændring i den måde, vi organiserer 
samfundet, og den måde, vi lever på. Og 
jeg tror, nej, jeg er overbevist om, at det vil 
skabe et bedre samfund,” siger Kallis.

Ideen om at arbejde
Forskeren Peter Victor, professor i miljø-
studier ved York University i Canada, har 
i bogen ‘Growth, degrowth and climate 
change’ beregnet de canadiske CO2-udled-
ninger i 2035 med udgangspunkt i tre for-
skellige økonomiske scenarier. 

Hans konklusion blev overraskende, 
at en nulvækst kun gav en beskeden CO2-
mindskning. Kun degrowth-scenariet, 
hvor canadiernes indkomst havnede på 
1976-niveau, og arbejdstimerne blev be-
skåret med 75 procent, reducerede CO2-
udledningerne effektivt.

Derfor er arbejde det væsentligste 
punkt i en degrowth-økonomi. For en 
mindre økonomi vil betyde en fundamen-
tal ændring i den måde, vi arbejder og for-
bruger på.

“Idet økonomiens størrelse vil blive 
mindre, vil de økonomiske aktiviteter også 
blive det, og under almindelige forudsæt-
ninger vil det selvfølgelig føre til reces-
sion,” siger Jason Hickel, der lige nu arbej-
der sammen med Giorgos Kallis om en ny 
degrowth-publikation. 

Han lægger ikke skjul på konsekven-
serne: Folk vil miste deres arbejde, firmaer 
vil gå konkurs, man vil ikke længere få råd 
til at betale sin husleje. Derfor er kortere 
arbejdsuger og færre arbejdstimer essen-
tielle i en økonomi, der vil få brug for færre 

medarbejdere. Arbejdstimerne skal forde-
les ligeligt, og timelønnen bliver nødt til 
at stige. Borgerløn er en mulighed, omfor-
deling en nødvendighed. Lighed vil kunne 
erstatte vækst, og det er ikke nødvendigvis 
et problem for vores velbefindende. 

“Der er intet forskningsmæssigt belæg 
for, at der er forbindelse mellem BNP-
vækst og sociale indikatorer som sundhed, 
uddannelse, livslængde og lykke. Når man 
er nået over et vist niveau i BNP, så bidrager 
yderligere vækst ikke til menneskeligt vel-
befindende overhovedet,” siger han. 

Grunden, som han ser det, er, at BNP er 
ulige fordelt. 

“Størstedelen af BNP går til de rige, men 
det forbedrer ikke deres liv,” siger Hickel. 
Konklusionen er ifølge ham og andre de-
growth-fortalere, at vi kan opnå de sociale 
mål nu, uden at vokse overhovedet. 

“Simpelthen ved at redistribuere den 
eksisterende indkomst mere ligeligt: fra 
de én procent rigeste til resten af befolk-
ningen. For eksempel har man i Europa 50 
procent mindre BNP per person end i USA, 
men alle sociale indikatorer i alle kategori-
er er bedre i Europa end i USA, netop fordi 
der i Europa er større lighed,” siger Hickel.

Men det kræver en ret radikal lovgivning. 
Og det kræver, at man får de rigeste til at af-
give deres rigdomme. Er det realistisk? 

“En række undersøgelser viser, at majo-
riteten af vælgerne i de fleste europæiske 
lande faktisk tror på, at beskyttelse af mil-
jøet er vigtigere end øget vækst. De mener, 
at den nuværende økonomi ødelægger 
planeten. Vi tager demokratiet seriøst, for 
vi tror på, at befolkningerne er klar til en 
økologisk omstilling. Vi har brug for mo-
digere politikere.”

Og hvis vi skal reducere forbrug, skal vi 
gøre det ligeligt, lyder det fra Hickel. Ret-
færdighed er centralt. 

“Se bare, hvad der skete i Frankrig, da 
Macron indførte skatter på brændstof. 
Det skadede arbejderklassen mest, og det 
går ikke, hvis man vil have befolkningen 
med.”  

Efter opturen  
En tømmervirksomhed i Nordcalifornien 
har vist os hvordan, fortæller Thomas 
Princen, der er forsker ved Michigan Uni-
versity, ph.d. fra Harvard og forfatter til 
utallige bøger om sufficiency – tilstræk-
kelighed, som er en mildere variant af de-
growht. 

Den californiske tømmervirksom-
hed er ikke en utopi. The Pacific Lumber 
Company fandtes i virkeligheden og var 
et bevis på, at mindre vækst i verden ikke 
betyder, at vi skal tilbage til hulerne, ly-
der det fra manden, der har gjort det til 
sit speciale at finde frem til eksempler på 

virksomheder, der gør det godt og samtidig 
passer på klodens naturressourcer.   

“I begyndelsen gjorde virksomheden 
som alle andre tømmerfirmaer. De hug-
gede så meget skov ned, som de overho-
vedet kunne, og som markederne kunne 
absorbere. Når de havde ryddet skoven, 
rykkede de videre. Men pludselig ændrede 
virksomheden strategi. Nu tog de kun så 
meget, at skoven kunne regenerere, sam-
tidig med at virksomheden gav overskud. 
De ryddede mindre end det maksimale, 
men nok til at klare sig godt. Dermed lod 
de både skov og lokalsamfund trives,” si-
ger Princen, der definerer tilstrækkelighed 
som “at klare sig godt nu og ind i den fjerne 
fremtid ved at gøre mindre end det mest 
mulige nu”. 

“Virksomheden blev kendt som tøm-
mervirksomheden over dem alle. Den fik 
en lang venteliste til både job og de huse, 
de ejede, og fordi de ikke ryddede skoven, 
behøvede de ikke at rykke videre. Ved kun 
at hugge tilstrækkeligt klarede virksom-
heden sig bedre end alle andre.” 

På den måde taler Princen ikke om til-
strækkelighed som det næstbedste. Det 
handler ikke om at leve liv, der kun lige 
er gode nok eller om at dække de basale 
behov for at komme ud af fattigdom. Det 
handler om at gøre mindre end det maksi-
male og samtidig gøre det godt.  

“Det lyder ikke kun rart. Jeg vil sige, at 
det lyder logisk. Hvis vi havde en planet 
eller to mere, vi kunne forbruge, kunne vi 
sagtens gøre det maksimale,” siger han og 
konstaterer tørt, at det har vi ikke. 

“Vi har én, og den er ved at være brugt 
op. Vi er ved at ramme de planetære græn-
ser,” siger han og sammenligner det med 
minedrift. 

“Først opdager man guldet, det er fan-
tastisk, rigdommene flyder, det er nemme 
penge. Og så går man ind i konkursfasen. 
Det er den, vi er inde i nu. Opturen er over-
stået; vi er ved at gå fallit”  •

Vi arbejder 
og arbejder, for-

bruger og arbejder, 
og vi ved ikke 

længere hvorfor.

Giorgos Kallis 
Professor og adfærdsforsker,  

Universitat Autònoma i Barcelona
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Kilde      ‘Degrowth: A Vocabulary for a New Era’ af Giorgos Kallis, Giacomo D’Alisa og Federico Demaria.

1 Arbejdsdeling 
• Arbejdsugen skal som minimum redu-

ceres til 32 timer. 

• Der skal udvikles programmer, som 
støtter virksomheder i at facilitere 
arbejdsdeling. 

• Tabet ved at arbejde mindre skal dæk-
kes ind af de 10 procent med højest 
indtjening.

• Beskatning og miljøbegrænsninger 
skal forhindre, at friheden bliver brugt 
til øget forbrug. 

4 Afskaf støtte til 
højforurenende 
aktiviteter
• Offentlige investeringer og støtte skal 

gå til en renere produktion.

• Infrastruktur til gavn for privattrans-
port som nye veje og lufthavne, mili-
tærteknologi, fossile brændstoffer og 
mineprojekter skal ikke have offentlig 
støtte.

• I stedet skal der investeres i det of-
fentlige rum, i offentlig transport og 
i udviklingen af vedvarende energi i 
små decentraliserede værker. 

2 Borgerløn 
• Alle skal have en borgerløn. 

• De fattigste 50 procent af befolknin-
gen får mere, mens de 10 procent 
rigeste finansierer borgerlønnen. 

•  Der skal loft over, hvor meget man må 
tjene og eje.  

10 veje  
til en vækstfri verden

3 Grøn skattereform 
• Skattesystemet skal transformeres fra 

skat på arbejde til skat på energi og 
ressourcer. 

• De laveste indkomster skal beskattes 
mindre.

• I stedet skal der indføres en CO2-skat. 

• De højeste indkomster skal beskat-
tes med 90 procent for at reducere 
incitamenterne til høje indtægter, der 
resulterer i økonomisk spekulation. 

• Arveskat og skat på ejendom, der 
ikke bliver brugt til produktion, skal 
forhøjes. 

Malin Schmidt
malin@mm.dk

Det kan ikke lade sig gøre at bremse væksten uden fundamentale ændringer af hele den måde, vi 
har indrettet vores samfund på, påpeger degrowth-folket. Fortalerne for en verden med mindre 
vækst eller måske ligefrem minusvækst argumenterer derfor ikke kun for en grønnere og mere 
klimavenlig verden, men også for en helt anden fordeling af arbejde og ressourcer. Det er nødven-
digt, hvis minusvækst ikke skal udløse sultkatastrofer eller social uro, mener de. Her er nogle af de 
konkrete forslag, der beskrives i vækstkritikernes bibel, ‘Degrowth: A Vocabulary for a New Era’.
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7 Restriktive  
kriterier for reklame
• Det offentlige rum skal bruges til 

information i stedet for til kommer-
cielt brug, som for eksempel i franske 
Grenoble, der er Europas første rekla-
mefri by.

10 Offentlig 
gældskontrol 
• Økonomien skal ikke være bundet af at 

vokse for at kunne afbetale en gæld, der 
har skabt vækst i fortiden. En offentlig 
undersøgelse af nationens gæld skal give 
borgerne indblik i økonomien. 

• Statsgælden skal afskaffes helt og betales 
ud med de spekulationsformuer, som den 
lånebaserede vækst skabte blandt menne-
sker med omfattende formuer og lønnin-
ger. Almindelige menneskers opsparinger 
og pensioner skal ikke holde for.

• Høj skat på CO2 og ressourcer skal mini-
mere vækst, forbrug og gæld i fremtiden. 

5 Støtte til non- 
profit-kooperativer
• Det offentlige skal støtte for eksempel 

delehuse, delt børnepasning, under-
visning, kunst og socialt arbejde. 

8 Miljøloft
• Der skal lægges loft på en nations 

samlede CO2-udslip og ressourcefor-
brug. 

• Loftet skal medregne importerede 
produkter. 

• Loftet skal for eksempel gælde CO2, 
materialer, vandforbrug osv. 

6 Rehabiliter 
eksisterende 
boligmasse
• Brugen af eksisterende bygninger skal 

optimeres i stedet for at bygge nyt. 

9 Afskaf BNP
• BNP skal ikke længere være indikator 

på fremskridt, og BNP bør ikke bruges 
som mål for, hvor rig nationen er. 

• I stedet bør man diskutere andre 
sociale kriterier som velbefindende, 
sundhed, livslængde osv. 

Ansvarshavende chefredaktør, Jakob Nielsen, jn@mm.dk, tværgående chefredaktør, Lisbeth Knudsen, lk@mm.dk, redaktionchef, Tanja Nyrup Madsen, 
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G R Ø N O M S T I L L I NG

Spørgsmålet om vækst eller ikke-
vækst er forkert. “Vi skal i stedet 
tale om, hvilken vækst vi vil have,” 

mener Steen Møller, der siden han byg-
gede sit første halmhus i begyndelsen af 
1990’erne, har levet sådan som degrowth-
bevægelsen prædiker, selv om det slet 
ikke var hans mål.

“Jeg gik efter at blive gældfri, for så 
snart du har etableret den præmis, har 
du mulighed for selv at tage hånd om 
processerne,” siger han og remser op: 
Du har tid til at dyrke haven, tid til at 
spare på ressourcerne, du kan lave brød 
og mayonnaise, der igen sparer indpak-
ning og penge. 

“Så falder BNP, siger de. Men er du ble-
vet fattigere af, at du selv laver brødet?” 
spørger Steen Møller, der satte sig for at 
leve affaldsfrit og reducere sit ressource-
forbrug til 10-15 procent, da han byggede 
huset isoleret med halm og hør og med 

solfanger på taget i 1992 for de 300.000 
kroner, han selv havde. 

I begyndelsen af nullerne gik han 
skridtet videre og tog initiativ til økosam-
fundet Friland på Djursland, som i dag 
huser 100 beboere på 10 hektar i bygnin-
ger af natur- og genbrugsmaterialer. 

Og sidste år opkøbte han så den gamle 
Tata Steel-fabrik i Ebeltoft på 10.000 kva-
dratmeter til otte millioner kroner kon-
tant sammen med 160 nye iværksættere. 
Fabrikken bliver omdrejningspunktet i 
hans nyeste og mest ambitiøse projekt til 
dato: det bæredygtige lokalsamfund Gro-
bund, hvor alt lige fra beboelse, produkti-
on og landbrug er tænkt ind i en selvforsy-
nende, affaldsfri kontekst. Hvor forbruget 
af råstoffer som fossile brændsler skal 
minimeres og skiftes ud til vedvarende 
råstoffer, og hvor forsøg med biologiske 
og teknologiske kredsløb af grundstoffer 
og råstoffer skal inspirere andre. 

“Vi gør det for at skabe rum til livet. 
Primært vores eget liv, men også det i na-
turen. Den økonomiske præmis om, at der 

hele tiden skal skabes vækst, kan hverken 
vi mennesker eller jorden holde til. Det 
må vi se i øjnene,” siger Steen Møller. 

Men for ham handler det ikke om 
vækst eller ikkevækst. Vækst i sig selv er 
ikke forkert, men væksten skal sættes ind 
i en anden ramme. 

“Der skal skabes nye teknologier, der 
skal eksperimenteres. Det er hårdt ar-
bejde og op ad bakke, men vi gjorde det 
samme med vindmøller og biogas den-
gang. I starten stank biogas ad helvede 
til, og dengang jeg var med til at skabe 
økolandbrug, så det herrens ud, men det 
viste sig, at vi havde fat i den lange ende,” 
siger Steen Møller, der ikke taler om et 
liv i afsavn eller om at gå tilbage til livet 
i 1800. 

“Hvis jeg mangler noget materielt, så 
går jeg da ned og køber det. Jeg skylder 
ikke, har ingen gæld, har et stort værk-
sted. Jeg har mulighed for at fokusere 
på at udvikle byggemetoder og bygge-
materialer i stedet for på indtjening. Jeg 
mangler ikke noget”  • MS

Steen Møller er ikke del af degrowth-bevægelsen. Han udlever bare dens idealer i praksis. 

“Jeg satte mig for at reducere mit 
ressourceforbrug til 10-15 procent” 

Foto       Dall Jakob / Information / Ritzau Scanpix

Det kan lade sig gøre at skære drastisk ned på sin egen CO2-udledning. Blandt andet ved at bygge alternativt. Her er halmhus i et 
bofællesskab ved Hundested.
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Måske er det allerede  
for sent med 1,5 grader

G R Ø N O M S T I L L I NG  

H
vert år beregner FN i sin Emissi-
ons Gap Report, hvor stort verdens 
samlede CO2-udslip er, og hvor 
meget, det bør være, hvis Parisaf-

talens mål om en temperaturstigning på well 
below 2 grader – altså vel under 2 grader og 
tættere på 1,5 grader i forhold til førindustri-
el tid i 2100 – skal nås. Og hvert år konstate-
rer rapporten, at der sker for lidt.  

“Vi har ikke nogen forventning om, at 
det kommer til at se anderledes ud i år,” si-
ger John Christensen, der er direktør i UNEP 
DTU Partnership, hvor han er en af de to 
hovedansvarlige for Emissions Gap Report 
udgivet af FN’s miljøprogram UNEP til Man-
dag Morgen, efter at han er kommet ud af det 
indledende møde i Berlin. Her diskuterede 
70 af verdens førende forskere og økonomer 
fra mere end 20 lande ansatserne til 2019’s 
rapport – den 10. i rækken – som udkommer 
til oktober. 

Det er disse forskeres arbejde, som både 
vækstentusiaster og vækstkritikere tager 

udgangspunkt i, når de diskuterer Parisafta-
le og klimaanalyser. År efter år har forskerne 
forsøgt at holde et optimistisk budskab om, 
at det kan lade sig gøre at afværge katastro-
fen, hvis politikerne bare handler nu. 

Men efter endnu et år uden større æn-
dringer har forskerne tiltagende svært ved at 
tro på målenes realisme.

“Vi har haft svært ved at se, hvad vores 
budskab skal være i år. I øjeblikket er der 
ikke noget, der tyder på, at tallene har æn-
dret sig siden rapporten i 2018, netop fordi 
der ikke er nogen store aktører, der har ryk-
ket sig,” siger John Christensen og forklarer 
stigningen i CO2-udledningerne med en 
stigning i den økonomiske vækst. 

“Økonomien går generelt godt globalt, og 
den driver sammen med befolkningstilvæk-
sten størstedelen af udledningerne.” 

Ikke noget vendepunkt 
Ifølge 2018-rapporten satte CO2-udlednin-
gerne i 2017 rekord. Hvis målet om 2 graders 
temperaturstigning i 2100 skal nås, skal 
CO2-udledningen være 25 procent mindre i 
2030, end de var i 2017. Og hvis man stiler ef-
ter en temperaturstigning på kun 1,5 grader, 
skal udledningerne halveres i 2030.  

“Da udledningerne begyndte at stagnere 
mellem 2014 og 2016, troede vi, at det be-
gyndte at gå i den rigtige retning, men alle-
rede året efter så det ud til at gå op igen. Så 
der er ikke noget i øjeblikket, der tyder på, 

at vi har fået knækket den kurve,” siger John 
Christensen.

FN-rapporten er hård læsning for klima-
optimister. Hvis Parisaftalens mål skal nås, 
skal alle de globale aggregerede drivhus-
gasudledninger have toppet i 2020. Men så 
længe verdens lande fortsat udleder mere 
CO2 år for år, er der kun stigninger i udsigt. 
Forskerne ser derfor ingen tegn på et vende-
punkt, når de fremskriver data i rapporten.  

“Vanvittigt svært”
“Der er ikke nogen, der har lyst til at opgive 
ambitionen om halvanden grads tempera-
turstigning,” siger han. 

Men det bliver med direktørens egne ord 
“vanvittigt svært at holde halvanden grad”. 

“Der er meget få studier, der kan holde 

Forsker bag FN-rapport: 

De globale udledninger af drivhusgasser stiger lige så meget i 2019 som året før, og forskerne bag FN’s Emissions Gap Report  
er begyndt at diskutere, om vi allerede har misset chancen for at begrænse temperaturstigningerne til halvanden grad.  

Malin Schmidt
malin@mm.dk

IPCC

FN’s klimapanel IPCC er 
verdens ledende organ til 
indsamling af videnskab 
om klimaforandringerne. 
Panelets forsknings-
rapporter danner rammen 
om de internationale aftaler.

Der er ikke
 nogen, der har 
lyst til at opgive 
ambitionen om 

halvanden grads 
temperatur-

stigning. Men det 
bliver vanvittigt 

svært at holde 
halvanden grad.

John Christensen
Direktør i UNEP DTU Partnership og en af to 

hovedansvarlige for FNs Emissions Gap Report



temperaturstigningen på under halvanden 
grad hele vejen igennem til 2100. Det ser 
urealistisk ud, og vi diskuterede faktisk også 
her på mødet, om man skal trække stikket 
på ambitionen om halvanden grad, men det 
er politisk umuligt lige nu,” siger han. 

Udfordringen er, at selv hvis vi stopper 
helt med at udlede CO2, der er lang tid om 
at blive nedbrudt, så er drivhusgasserne ak-
kumuleret i atmosfæren. Det vil sige, at jo 
længere tid vi venter med at handle, jo mere 
CO2 vil der i mellemtiden være på lager i at-
mosfæren. 

En anden udfordring er, at industrien 
kan få svært ved at følge med i en meget 
hurtig omstilling, hvis man venter for læn-
ge og pludselig skal bygge ekstremt mange 
vindmøller, solceller, elbiler osv. på kort tid. 
Derfor haster det med at få omstillet verdens 
produktion til klimavenlige teknologier nu. 

“Der er brug for konkrete planer, ikke 
bare politiske målsætninger for 2030 eller 
2050,” siger han. 

Noget af det, der har givet klimaforsker-
ne håb, er væksten i vedvarende energi. År 
for er år den steget mere og mere. Men den 
vækst er nu fladet ud. 

“Væksten i det seneste år ser ud til at 
svare til væksten i år, og det er i sig selv 
lidt skræmmende, for vi har brug for, at der 
sker en acceleration. Der er ikke noget, der 
berettiger til at sige, at vi ikke bare kan gå 
i gang. Teknologien er der, men det er et 
spørgsmål om politik og økonomiske inte-
resser,” siger John Christensen og peger på, 
at problemet ikke er blevet mindre siden 
sidste år.

“Det kan ikke gå hurtigt nok. Der skal ske 
noget nu, det er der ikke nogen diskussion 
om,” siger John Christensen. 

Kræver politisk lederskab
Da FN sidste år udgav sin Emissions Gap 
Report 2018, konstaterede forskerne, at 
temperaturen vil stige med tre grader, hvis 
udledningerne fortsætter i samme takt, 
som de gør nu. Konsekvenserne af så stor en 
temperaturstigning er ikke velbeskrevne.
“Hvis du ser på, hvad der sker i forskellen 
mellem 1,5 og 2 grader, så er det dramatisk. 
Det er ikke noget, man har lyst til at efterla-
de til sine børnebørn,” siger John Christen-
sen. Se side 13.

Ved 2 graders temperaturstigning vil 

10 millioner flere mennesker blive nødt til 
at forlade deres hjem på grund af stigende 
vandstande, end hvis den ‘kun’ stiger 1,5 
grader. To millioner kvadratkilometer mere 
arktisk is vil smelte over tid. 50 procent fle-
re mennesker vil opleve vandmangel. Ark-
tis vil være isfrit om sommeren hvert 10. 
år i stedet for hvert 100. Og 50 procent flere 
arter vil uddø. 

Det er, som om gabet ikke kun findes 
mellem de faktiske og de nødvendige re-
duktioner i CO2 – men også mellem den po-
litiske virkelighed og den virkelighed, som 
forskerne ser på, når de analyserer data.

Landene har ellers forpligtet sig med na-
tionale bindende målsætninger. Men selv 
hvis de overholdes, vil CO2-udledningerne 
ifølge 2018-rapporten bliver dobbelt så høje 
i 2030, som de må være, hvis vi vil beholde 
ambitionen om halvanden grads tempera-
turstigning i 2100. 

Derfor er der brug for mere ambitiøse po-
litiske mål end dem, man kan få øje på i det 
politiske landskab, mener forskerne. 

“Det er meget svært at se de store politi-
ske ledere lige i øjeblikket,” siger John Chri-
stensen. 

Muligheden for at sætte nye, mere ambi-
tiøse mål ligger lige om hjørnet.

Nyt klimatopmøde i København
FN’s generalsekretær holder klimatopmøde 
i New York til september, hvor verdens lan-
de, multilaterale udviklingsbanker, private 
virksomheder og investorer samt civilsam-
fundet vil sætte fokus på at hæve klimaam-
bitionerne og sikre en hurtigere grøn omstil-
ling. Topmødet vil igen få klimaspørgsmålet 
op på statslederniveau. 

“Det kræver politisk lederskab og poli-
tisk mod at gennemføre den omstilling, der 
er nødvendig, og vi leder med lys og lygte 
efter nogen, der kan tage det lederskab på 
sig,” siger John Christensen og peger på, at 
det kan være lande, det kan være byer, det 
kan være firmaer. 

“Ofte ser vi, at virksomheder og byer er 
mere ambitiøse end lande, og nogle virk-
somheder er så store, at de virkelig kan gøre 
en forskel. Det er derfor, vi sætter en stor del 
af vores lid til disse aktører, når nu staterne 
ikke er så gode til det,” siger John Christen-
sen og peger på, at ambitionen kollektivt 
blandt disse aktører er på vej til at blive stor   •
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I 2014 udkom den 
femte IPCC-hoved-
rapport, hvor flere 
end 800 forskere fra 
80 lande analyserede 
30.000 videnskabe-
lige rapporter. 

I 2015 gav verdens 
lande hinanden – i 
Parisaftalen – hånd-
slag på et mål om at 
holde temperatur-
stigningen på under 
2 grader i forhold til 
førindustriel tid og 
tættere på 1,5 grad i 
2100. 

2018 udgav IPCC en 
delrapport, der bely-
ste klimaforandrin-
gerne ved 1,5 graders 
temperaturstigning 
i forhold til førindu-
striel tid. 

2019: Temperaturstig-
ning på 1 grad i for-
hold til førindustriel 
tid har allerede resul-
teret i mere ekstreme 
vejrforhold, stigende 
vandstande og arktisk 
afsmeltning mm. Op-
varmningen er et gen-
nemsnit og vil være 
to til tre gange så høj i 
arktiske regioner. Des-
uden er den højere over 
land end over havet. 

I 2022 udkommer 
næste IPCC-hoved-
rapport.

I 2023 skal de 96 na-
tioner, der har tilslut-
tet sig Parisaftalen, 
komme med næste 
klimaudspil.

Mellem 2030 og 
2050: Den globale op-
varmning forventes 
at ramme 1,5 grader 
i forhold til førindu-
striel tid, hvis udled-
ningerne fortsætter 
som nu.

I 2100: Den globale 
opvarmning forven-
tes at ramme 3 grader 
i forhold til førindu-
striel tid, hvis udled-
ningerne fortsætter 
som nu. 

+1 grad +1,5 grader +3 grader
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Det betyder temperaturstigningerne 
Det kan lyde som en detalje om klodens temperatur opvarmes til 1,5 eller 2 grader, men der er en verden til forskel.  
Det er FN’s mål at holde temperaturstigningerne under 1,5 grader i år 2100. Fortsætter vi som nu, opvarmes kloden med 3 grader. 

En verden til forskel på  
1,5 grader og 2,0 grader i 2100 i grove træk:

Kilde      ICCP, The Intergovernmental Panel on Climate Change, Special Report, Global Warming of 1.5C*, 2018. Konsekvenserne er estimater med lav, medium og høj sandsynlighed.  
Desuden: Interactive.carbonbrief.org

Verdenshavene 

 
 

Havisen i arktis

Verdens koralrev 

Lande omkring ækvator

Økosystemer 

 
Dyre- og plantearter  

Andel, der vil miste halvdelen  
af deres habitat 

Gennemsnitlig tørkelængde om året 

Mennesker, der vil opleve alvorlig tørke

Antal tropiske zykloner   

Malariaramte områder

 
Vandmangel

Vandstanden stiger 48 cm

 
 
Total afsmeltning en gang hvert 100 år

70 til 90 procent forsvinder

3 grader højere ekstremtemperaturer 

Ændrede økosystemer i 7,5 procent af 
globale landområder

6 procent af insekter  
8 procent af planter  
4 procent af hvirveldyr 
4 procent af pattedyr 

2 måneder

132,5 millioner mennesker 

0,9 gange om året 

Malariagrænsen vil flytte sig, så flere 
rammes

271 millioner mennesker vil opleve 
vandmangel

Vandstanden stiger 56 cm. 10,4 millioner 
flere mennesker bliver påvirket af øget 
vandstand end ved 1,5 grader

Total afsmeltning en gang hvert 10. år

Forsvinder helt (>99).

4 grader højere ekstremtemperaturer

Ændrede økosystemer  
i 13 procent af globale landområder

18 procent af insekter  
16 procent af planter 
8 procent af hvirveldyr 
8 procent af pattedyr

4 måneder 

194,5 millioner mennesker 

4,1 gange om året

+ endnu flere 

 
388 millioner mennesker vil opleve 
vandmangel

1,5 graders opvarmning 2 graders opvarmning
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Kære nyvalgte politikere …
Danmark har haft sit første klimavalg. Folketinget er sat sammen på ny, og en ny regering skal tage over.  
Syv centrale aktører har helt konkret bud på de strukturelle løsninger, politikerne bør satse på for at få fart på den grønne omstilling.

Malin Schmidt   malin@mm.dk  

Laura Ellemann-Jensen   lej@mm.dk

Sådan gjorde vi

Ugebrevet Mandag Morgen har bedt syv centrale aktører om at komme 
med deres bud på, hvordan det nyvalgte Folketing og i særdeleshed 
en ny regering skal komme klimakrisen til livs med strukturelle 
forandringer i vores samfund. Det er ikke alle de nødvendige skridt, 
men et udpluk af de højest prioriterede bud fra aktørerne.
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Det Økonomiske  
Råds Formandskab

Klimarådet 

Dansk Erhverv

Dansk Industri 

Dansk Energi

Concito

Akademisk 
Arkitektforening

AKTØRER:

En ny klimalov skal have bindende mål

Indfør grønne regnemodeller

Ny klimalov med bindende delmål for dansk klimapåvirkning frem mod 
2050. Loven skal hjælpe Danmark med at nå internationale forpligtelser og 

sikre, at vi i 2050 kan være fri af fossile brændstoffer. 

Regeringen bør indkalde erhvervsliv til grønne omstillingsaftaler inden 
for transport, fødevare, landbrug, byer og bygninger og digitalisering for, 

hvordan vi når delmålet i 2030 og 2050 på lang sigt.

Ny klimalov med bindende reduktionsmål i 2030 og netto-nul udled-
ningssamfund senest i 2050. Loven skal indeholde delmål for 2030 for 

alle sektorer, 5-årige karbonbudgetter, 2-årige reviews, årlig afrapportering 
til Folketinget samt en styrkelse af Klimarådets rolle som vagthund over for 
Folketinget.

En klimatilpasningslov skal samle indsatsen på tværs af klimaudfordrin-
ger. Skal især muliggøre en tværkommunal tilgang til klimatilpasning 

baseret på afvandingsområder, styrke samarbejdet mellem kommunerne, og 
sætte rammer for en klar og effektiv rollefordeling mellem lodsejere, kommu-
ner, Danske Regioner og staten.

Ny klimalov skal sætte mål for bygningers klimaaftryk og kvalitet.

Klimahensynet skal indarbejdes i Finansministeriets makroøkonomiske 
modeller og deres anvendelse. 

Påvirkninger på udledning af drivhusgasser og miljøpåvirkning skal 
inddrages i vurderinger af nye politiske initiativer, lovforslag og større 

offentlige investeringer.
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Note      CO2-aftgiter omfatter såvel afgifter på CO2 som afgifter på andre drivhusgasser som metan og lattergas, der også påvirker klimaet.
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›

Grøn transport 

Omlæg energi- og CO2-afgifter

Omstilling til elbiler, mens (bio)gas bør introduceres som alternativt driv-
middel i den tunge transport. 

Regeringen bør udarbejde en langsigtet klimastrategi for transporten, som 
fra 2030 bør indeholde et stop for salg af benzin- og dieselbiler.

Opstil et pejlemærke for antallet af nuludslipsbiler i 2030 på f.eks. 500.000. 

Omlæg afgifterne på personbiler, så store elbiler ikke favoriseres over små el-
biler. Elbiler bør få et fast tilskud og derudover betale fuld registreringsafgift. 

Gradvis udbygning af infrastrukturen til at understøtte omstillingen til nye 
drivmidler i transporten, f.eks. ladestandere til elbiler.

Transportomfanget, der følger øget grænsehandel, bør reduceres. 

Bagatelgrænsen for momsfritagelsen for pakker under 80 kr. fjernes, da det 
giver incitament til opsplitning af forsendelser og dermed øget udledning af 

drivhusgasser. 

Intelligent trafikstyring i udbygningen af dansk infrastruktur, da digitalise-
ringen bidrager til en mere klimavenlig kørsel. Mulighed for distribution af 

varer i ydertimerne, da det nedsætter trængsel og dermed klimabelastning. 

Indførelse af et organ, som står for den samlede koordinering af den kollek-
tive transport og gør det lettere for private udbydere at byde ind på offent-

lige opgaver inden for personbefordring og transport.  

Afgiftsfritagelse for el til transport til 2025, fastholdelse af den eksisterende 
lave registreringsafgift for elbiler og indførelse af et fradrag i beskatnings-

grundlaget på 30.000 kr. for grønne firmabiler.

Investering i et fremtidssikret elnet, som understøtter elektrificering af 
transporten. Udarbejdelse af en national strategi for grøn mobilitet og om-

stilling af transportsektoren til klimaneutralitet. 

Ensartet afgift på alle udledninger af drivhusgasser fra Danmark for at 
gøre bæredygtige alternative teknologier mere konkurrencedygtige og 

dermed attraktive at udvikle og anvende. 

Afgiften skal være lavere på udledninger, som er omfattet af den europæi-
ske kvoteregulering, så den samlede effektive afgift (afgift + pris på CO2 

kvoter) er ens på tværs af kvotesektoren og ikke-kvotesektoren.

Elafgiften bør reduceres og bio-brændsler behandles som anden energi. 

På bilområdet bør afgifter på sigt målrettes forurening og trængsel m.v.  

Afgifterne skal stige frem mod 2050 og varsles i god tid, så omstillingen 
kan ske så omkostningseffektivt som muligt.  

Man skal undgå at subsidiere udvalgte teknologier, f.eks. havvind, blot 
fordi de ikke udleder CO2. Udvalgte sektorer bør ikke pålægges en mere 

lempelig regulering som landbruget i dag eller en særligt skrap regulering som 
biltransport i dag. Skævvridninger risikerer at gøre en samlet klimaindsats 
dyrere og mindre klimaeffektiv

Man bør til gengæld subsidiere tiltag, som opsuger og binder CO2. 

Klimaafgifterne skal følges med afgiftsreformer, der sigter på at rette op 
på de betydelige skævheder i beskatningen af biler og energi. På længere 

sigt bør alene klima og andre forurenende udledninger og gener som trængsel 
pålægges afgift. 

Danmark bør i sin tilgang til fastlæggelsen af reglerne for opfyldelsen af mål-
sætningen i ikke-kvotesektoren anlægge et 2050-perspektiv frem for alene at 

se på, hvad der er billigst muligt frem mod 2030. Samtidig bør Danmark tage hen-
syn til reglernes betydning for den samlede klimaeffekt i EU frem mod 2030.

Danmark bør ikke benytte muligheden for at bruge kvoter fra kvotesy-
stemet til at opfylde målet i ikke-kvotesektoren, medmindre der inden 

udgangen af 2019, hvor beslutningen om brug af kvoter skal tages, gennemføres 
en reform af kvotesystemet, så det store kvoteoverskud nedbringes markant.

Reform af afgifts- og tilskudssystemet på energiområdet, så biomasse ikke 
får særlige undtagelser.

Biomasse skal opfylde klimakriterier, før det reguleringsmæssigt  
regnes som CO2-neutral. Øvrig biomasse bør betale CO2-afgift som et 

fossilt brændsel. 

Den nuværende energiafgift bør omlægges til en ensartet CO2-afgift med 
en væsentligt højere sats end den eksisterende CO2-afgift. Afgiften pålæg-

ges virksomhedernes udledninger og husholdningernes udledninger. 
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Elafgiften skal sænkes markant, så den afspejler strømmens lave CO2-
indhold. 

Elafgiften skal indrettes forbrugervenligt, hvor en større del af elforbruget 
beskattes ens uafhængigt af, hvad det anvendes til. 

Afgiften på almindeligt elforbrug og el til transport skal reduceres til 15,5 
øre/kWh, så det beskattes på samme niveau som el anvendt til varme. 
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Kære nyvalgte politikere … Fortsat Regulér landbruget

Øg forskningen i klimateknologier 

CO2-afgiften bør omfatte udledninger af drivhusgasser fra landbruget, som 
i dag ikke reguleres. 

Hvis man vil øge gennemslaget af dansk klimapolitik på klimaet, skal CO2-
afgiften i landbruget være lavere end i andre sektorer, fordi gennemslaget 

på de globale udledninger er mindre i landbruget.

Landbruget skal begynde omstillingen til mindre drivhusgasintensive 
produkter inden 2030, f.eks. ved at tage udgangspunkt i eksisterende tiltag 

som forsuring af husdyrgødning. Mere forskning og udvikling i eksisterende og 
nye reduktionstiltag for landbruget.

Implementér et værktøj til opgørelse af drivhusgasudledninger på be-
driftsniveau med henblik på bedre regulering af landbrugets samlede 

danske drivhusgasudslip, som bl.a. tager højde for udledningerne fra dyrenes 
fordøjelse og kvælstofudvaskning fra markerne. 

Øget forskning og udvikling af løsninger, blandt andet inden for danske 
styrkepositioner på for eksempel økologi, ingrediens- og enzymområ-

det. Understøttelse af bæredygtige forretningsmodeller og barrierer for virk-
somhedernes grønne indsatser og fødevaretab fjernes. 

Det er nødvendigt at løfte forskning og innovation markant i de kom-
mende år. Vi har brug for energiforskning i verdensklasse.

Et nyt nationalt center for energilagring skal forske i, udvikle, demonstrere 
og teste effektive teknologier til at konvertere og lagre energi og bidrage 

med viden og teknologi til danske virksomheder samt uddanne ingeniører og 
forskere. Centret skal sikre, at investeringer i bæredygtig energi bliver skalérbare.

Øget ramme til forskning i nye klimateknologier, løsninger og services – 
herunder anvendelse af kunstig intelligens samt satsning på udvikling af 

alternative drivmidler, bl.a. avancerede biobrændstoffer til fly og tung transport.

Hurtigere end energiaftalen lægger op til, skal der afsættes mindst 1 mil-
liard kroner til energiforskning, bl.a. i energilagring og forbrugervenlige 

digitale løsninger til et smart og fleksibelt energiforbrug. 

Målsætning om at tredoble statslige forskningsmidler til klimavenlige 
teknologier på områder, hvor der udestår teknologiske udfordringer inden 

for energiproduktion og -lagring, transport og fødevarer. Klima og grøn omstil-
ling skal på skoleskemaet i folkeskole og ungdomsuddannelser. 
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Energioptimér byer og boliger 
Udarbejdelse af nationale klimastrategier for vigtige sektorer som 
transport, bygninger, landbrug og affald med konkrete kvantitative 

pejlemærker for, hvor langt den grønne omstilling inden for hver sektor skal 
være nået i 2030.

Det regionale planlægningsniveau, som blev afskaffet med strukturre-
formen, genindføres. Niveauet vil være med til at påvirke kommunernes 

kortsigtede, og ofte modsatrettede interesser, og indbyrdes konkurrence, f.eks. 
når det gælder klima.  

Energieffektivisering skal have en national strategi med særlig fokus på 
bygningers energiforbrug og klimaaftryk.

Vi skal sætte tempoet op i forhold til at renovere eksisterende bygninger.

Vi skal koble de forskellige sektorer sammen. Forbruget af energi er størst 
i byerne, og her skal der gennemføres en grøn omstilling, hvor vi udnytter 

energien intelligent. Teknologierne skal afprøves i stor skala, f.eks. ved hjælp af 
smart byudvikling. 

Indsatsen for energioptimering øges ved blandt andet at fremme ESCO-
projekter (Energy Service Companies) og nye innovative metoder til 

fremme af energirenoveringer af bl.a. kommunale bygninger. Udbredelse af 
anvendelsen af overskudsvarme fra for eksempel datacentre og supermarkeder. 
En årlig oversigt over landets kommuner ift. udviklingen af grønne smarte byer. 
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Digitale byer er løsningen  
Der skal stilles krav om smart city-vurderinger i alle fremtidige offentlige 
anlægsprojekter herunder særligt affalds- og forsyningssektoren. Smart 

city-løsninger via digitalisering og anvendelse af kunstig intelligens kan ned-
bringe byernes klimabelastning.

Fri adgang til anonymiserede data kan bidrage til en effektiv forsynings-
sektor, der gennem brug af kunstig intelligens bedre kan styre produkti-

on og distribution af el, vand og varme. Frisættelse af forbrugsdata er afgøren-
de for transformeringen til et moderne forsyningssystem, hvor iværksættere 
og innovative virksomheder inden for og uden for forsyningssektoren udvikler 
løsninger, som gør forbrugeren til en aktiv spiller. 
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Internationalt samarbejde er afgørende  Fra sort til grøn energi 
Reduktioner af drivhusgasudledningen som følge af dansk klimapolitik har 
ikke fuldt gennemslag på den globale udledning pga. af udenrigshandel og 

EU’s kvotemarked. Hvis man vil øge gennemslaget af dansk klimapolitik frem mod 
klimaneutralitet i 2050, skal danske CO2-afgifter være lavere i produktionssektorer, 
hvor gennemslaget på de globale udledninger er mindre end i produktionssektorer, 
hvor gennemslaget er stort. Det indebærer forskydning af indsatsen fra landbrug og 
kvotesektor - hvor det globale gennemslag er mindre - mod resten af økonomien - 
hvor det globale gennemslag er større. Det kan også overvejes at indføre afgifter på 
særligt CO2-belastende forbrug som f.eks. kød og reducere indvindingen af olie- og 
gas i Nordsøen.

Et forpligtigende internationalt samarbejde mellem lande, der påtager sig at 
reducere udledninger af drivhusgasser, er afgørende. EU’s klimapolitik, her-

under EU’s fælles CO2-kvotemarked og mere ambitiøse EU-mål er en hovedopgave. 

Importafgifter og eksport-subsidier er den mest effektive måde at øge det 
globale gennemslag af EU’s CO2-reduktioner. EU’s handelspolitik kan være 

med til at understøtte Parisaftale-processen i dele af verden, hvor klimaindsats i 
dag ikke prioriteres. 

Klimaet bestemmes ikke i Danmark (står for 0,1 procent af verdens udled-
ninger) eller Europa (10 procent af verdens udledninger). Udviklingen i Asien 

og andre udviklingslande (65 procent af verdens udledninger) gør, at det danske 
samfund skal forberedes på pessimistiske klimaforandringsscenarier. 

Det er nødvendigt med øget optag af kulstof særligt i skov. Danmark bør der-
for i EU og FN arbejde for, at klimamål og klimaregulering udformes, så det 

tilskynder landene til at øge skovenes kulstofpuljer.

Danmark bør arbejde for, at der i EU’s bæredygtighedskriterier vil være retvi-
sende kriterier og indikatorer, rettet mod effekterne på kulstofkredsløbet og 

kulstoflagringen i skove, når der anvendes biomasse.

Skovrejsning ift. CO2-lager. En ny skovlov skal fordoble det danske skovareal, 
og åbne op for at både private som offentlige aktører kan bidrage til indsatsen, 

og der skal etableres en fond, der understøtter skovrejsning i udviklingslande. 

Danmark skal styrke sin rolle for at bringe verden mod netto-nul udledning. 
Klimafinansiering øges og samarbejde med ulande og vækstøkonomier styr-

kes. Fokus på rammebetingelser for investeringer og mobilisering af privat kapital.

Danske virksomheder, investorer, den offentlige sektor og forbrugere skal 
have hjælp til at reducere de udledninger, som følger af deres investeringer og 

forbrug i resten af verden. 

Større investorer skal redegøre for, hvordan de inddrager klima i deres inve-
steringsbeslutninger og demonstrere konsistens med 1,5 grader.

Undgå målsætninger, der kun påvirker klimaet indirekte som f.eks. mål 
om andele for vedvarende energi og energibesparelser. Energibesparelser 

og mere vedvarende energi kan godt vise sig at være de rigtige veje til at opnå 
klimaneutralitet, men de er ikke mål i sig selv. Sådanne målsætninger risikerer 
at gøre den samlede klimaindsats dyrere. 

Øg satsningen frem mod 2030 på udbredelse af varmepumper suppleret 
med solvarme. Fokus på omkostningseffektive energibesparelser i byg-

ningsmassen og i produktionserhvervene. Overgå til træpillefyr i boliger med 
oliefyr, hvor varmepumper på kort sigt ikke er teknisk eller økonomisk attraktive. 

Datacentrene bør opfordres til at bidrage til ekstra udbygning med vedva-
rende energi, som deres store strømforbrug kræver. Overskudsvarme fra 

datacentrene bør ikke pålægges afgift, så længe datacentrene kan dokumentere, 
at deres drift er tilstrækkelig energieffektiv.

Der skal bygges videre på energiaftalen fra 2018. Vi skal være mere ambi-
tiøse med at energieffektivisere virksomheder og boliger. 

Samfundet skal elektrificeres, så vi bedre kan udnytte den vedvarende 
energi. Det næste skridt i den grønne omstilling bliver at bruge mere el fra 

vedvarende energikilder i virksomheder, boliger og biler.  

Revurder energiaftalen fra 2018 med henblik på energieffektivitet og ind-
før klare mål for energibesparelser og arkitektonisk kvalitet. Øg investe-

ringer i energibesparelser og energieffektivitet. 

Vedtagelse af en politisk strategi for eldistributionsnettet og ladeinfra-
struktur, så det er klart til at modtage elbilerne. Uden elnet – ingen elbiler. 

Uden ladestandere – ingen elbiler.

Udfasning af de ca. 100.000 oliefyr, der fortsat opvarmer boliger, der ikke 
er tilsluttet fjernvarme. 

En grøn plan for de mange naturgasfyr. Energiaftalens skrotningspulje til 
oliefyr øges.

Forbrugsgrænsen for, hvornår den lave elvarmeafgift træder i kraft, skal 
sænkes for alle boliger.

En konkret udbygningsplan for havvind, så der kan idriftsættes minimum 
5 nye havmølleparker inden 2030. Kommuner, der opfører vedvarende 

energi i landskabet skal belønnes. 

Strategi for implementering af havvind i Nordsøen som et grønt batteri til 
et grønt Danmark og Europa. 

Udvikling af en ny model for samarbejde med naboer til nye VE-anlæg 
som landvind og solanlæg.
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K O M M E N TA R

D er er en revolution i 
gang. Ikke på gaden, 
men på de bonede gulve, 

på fabriksgulvene og i udvik-
lingsafdelingerne i verdens 
største og mindste virksomhe-
der. Den klimakrise, som først 
for alvor nu har fået den plads, 
den fortjener, i dansk politik, 
har længe haft fast sæde i be-
styrelseslokalerne. 

Strategisk tænkende top-
chefer er i gang med at om-
lægge forretningen til en fremtid, hvor virksomheder, der er 
afhængige af fossile brændstoffer, transport på tværs af kloden 
eller massivt ressourceforbrug, bliver udkonkurreret. Her-
hjemme er Dongs forvandling til Ørsted det tydeligste eksem-
pel på, at en fremsynet ledelse så, at det kunne lade sig gøre. 

Desværre for Jakob Baruël Poulsen og Anders Eldrup, der 
havde udtænkt den storstilede omlægning, som internt gik un-
der navnet Project Red, havde deres ejere i Finansministeriet 
svært ved at forestille sig, at statens olie- og naturgasselskab 
skulle gå helt ud af fossile brændstoffer for at satse massivt på 
havvind. Project Red blev som bekendt lagt på hylden, og El-
drup og hans guldfugle i ledelsen blev fyret og skammet ud af 
den politisk udpegede bestyrelsesformand Fritz Schur. 

Først senere kunne Dong under nye ejere – blandt dem Gold-
man Sachs – finde skuffeplanen frem igen, og resten er histo-
rie. Dongs forvandling til Ørsted og frasalg af olien er i dag en 
realitet, og værdien af selskabet er vokset så meget, at landets 
finansminister i december kunne takke Ørsted for, at den dan-
ske stats formue var gået i plus, og at vi som land ejer mere, end 
vi skylder. 

Hvis verdens klima-, energi-, vand-, fødevare- og miljø-kri-
se skal løses, så kræver det, at de nyvalgte politikere i Folke-
tinget og Europa-Parlamentet denne gang lytter til fremsynede 
erhvervsledere. Lyt til ønskerne om visionære bindende mål og 
langsigtet regulering, der gør det til en god forretning at løse 
verdens problemer. Hvis politikerne for snart et halvt århund-
rede siden ikke havde vedtaget strengere krav til energieffek-
tivitet i nybyggerier, så havde vi næppe haft Rockwool i dag. 
Uden høje afgifter på varmeregningen havde Danfoss ikke haft 
rammerne til at udvikle termostater, der kan hjælpe hele ver-
den med at spare på det varme vand. 

Måske er der ingen anden vej end at vækste sig ud af krisen. 
For uden investeringer i ny teknologi, er det svært at se, hvordan 
verden på rekordfart kan blive bæredygtig. Hvis du lige nu sid-
der og nikker i enighed, så vil jeg alligevel anbefale dig at vende 
bladet på hovedet og tage det fra den anden ende. For der er også 
gode argumenter for, at det netop er dette vækstregime, der lige 
nu presser temperaturer, ressourcer og natur faretruende. 

Argumenterne på begge sider er gode. Det eneste uholdbare 
standpunkt er bare at lade stå til. 

God læselyst   •

Vi skal vækste os 
ud af klimakrisen 

Tanja Nyrup Madsen
Redaktionschef, 
Mandag Morgen
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G R Ø N O M S T I L L I NG

I 
de næste 25-30 år vil grønne, C02-
neutrale teknologier forandre 
samfundet og økonomien, lige så 
hastigt som de seneste årtier har 
forandret Kina fra fattigt bonde-

land til urbaniseret vækstland – og lige 
så gennemgribende, som internettet og 
digitaliseringen har ændret hverdagen 
for milliarder af mennesker i hele ver-
den. 

Tidligere på året præsenterede en 
række store internationale ngo’er på 
klimaområdet en ‘Exponential Climate 
Action plan’. Rapportens forfattere ar-
gumenterer for, at det er muligt at nå Pa-
risaftalens målsætning om at holde den 
globale opvarmning på mellem 1,5 og 2 
grader med de teknologier, vi allerede 
kender. 

Men det forudsætter en udvikling, der 
er lige så radikal og hastig som den, vi 
har set inden for digital teknologi – altså 
en eksponentiel vækst, der fører til dis-
ruption af både produktionsmetoder, va-
rer og verden, som vi kender den. 

Rapporten udmærker sig ved at op-
stille let forståelige tommelfingerregler 
for hastigheden af den omstilling, der 
skal til, hvis vi skal nå det i tide. Her er, 
hvad der kræves for at bremse klimaka-
tastrofen frem mod 2050. Eller det, som 
forfatterne til rapporten har kaldt ‘the 
carbon law’.

• Den globale udledning af CO2 skal top-
pe næste år. 

• De næste ti år, frem til 2030, skal ud-
ledningen halveres. 

• De efterfølgende ti år, frem til 2040, 
skal udledningen halveres igen.

• Og derefter skal udledningen igen hal-
veres det følgende tiår, frem til 2050. 

Eller sagt og regnet på en anden måde: 

Hvert eneste år skal den globale udled-
ning af CO2 formindskes med syv pro-
cent. I praksis vil det kræve, at de rige, 
udviklede lande sænker udledningerne 
en hel del hurtigere, fordi udviklings-
landene dårligt kan forventes at holde 
igen i samme omfang. 

Ifølge FN’s seneste klimarapport er 
det til dato kun lige lykkedes at holde de 
globale udledninger på samme niveau, 
så med fortsat økonomisk fremgang og 
befolkningsvækst er syv procent reduk-
tion et særdeles ambitiøst mål.  Se side 
11.

The carbon law giver mindelser om 
en anden tommelfingerregel for foran-
dringer, der også har ændret samfundet 
markant: Moores lov, der forudsiger, at 
computeres ydeevne til prisen fordob-
les hvert andet år.

Johan Falk, der er tilknyttet det sven-
ske Stockholm Resilience Centre og en 
af de to hovedforfattere på rapporten, 
fortæller, at det er helt bevidst, at man 
spiller på associationen til Moores lov. 

“Det er for at minde om, at vi med 
digitaliseringen har set, at den form 
for omstilling er mulig. Med computere 
har vi både sænket energiforbruget og 
forbedret ydelsen dramatisk på meget 
kort tid. Det er det bedste eksempel, vi 
kan hente inspiration fra – det er den 
samme form for hyper-growth, vi har 
brug for med solceller, elbiler og plante-
baserede fødevarer.” 

Johan Falk har arbejdet mange år i 
IT-branchen, blandt andet for chipfa-
brikanten Intel, og han kender følelsen 
af at skulle skabe udvikling i et næsten 
umuligt tempo:  

“Vi vidste ikke, hvordan vi skulle nå 
det – men Moores lov gav alle i branchen 
en fælles forventning om, hvor hurtigt 
nye teknologier ville blive udviklet, og 
alle planlagde ud fra det. På den måde 
blev forventningen om eksponentiel 
forbedring en selvopfyldende profeti.”

Økonomisk vækst og CO2-reduktioner er ikke modsætninger – tværtimod. Verden har brug for, at 
det går ekstremt stærkt med omstillingen af energien, transporten, byggeriet, landbruget …  
Derfor skal speederen i bund nu.

Vi klarer kun 
klimakrisen med fuld 
fart på grøn vækst

Peter Hesseldahl
ph@mm.dk

Med com- 
putere har vi 
både sænket 

energiforbruget og 
forbedret ydelsen 

dramatisk på meget 
kort tid. Det er det 
bedste eksempel, 

vi kan hente 
inspiration fra – det 
er den samme form 

for hyper-growth, 
vi har brug for med 

solceller, elbiler 
og plantebaserede 

fødevarer.

Johan Falk,
Der er tilknyttet det svenske  

Stockholm Resilience Centre

https://exponentialroadmap.org/
https://exponentialroadmap.org/
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 På samme måde er det afgørende 
for klimaomstillingen at nå til et ven-
depunkt, hvor alle parter har en fælles 
forståelse af retningen og forstærker 
hinandens indsats, siger Johan Falk: 

“Vi skal nå en kritisk masse af sel-
skaber, borgere og politikere, byer og 
lande, der alle arbejder i samme retning 
og opstiller mål for forandringen.” 

Politisk regulering  
kan sætte turbo på
Da de danske VL-grupper for virksom-
hedsledere mødtes sidste uge til årets 
VL-døgn i FN-byen i København, var det 
med bæredygtighedsmålene som tema. 
Som optakt havde konsulentfirmaet 
McKinsey lavet en stor undersøgelse af, 
hvordan danske virksomheder i praksis 
arbejder med bæredygtighed, og hvad 
det vil kræve yderligere at indarbejde 
bæredygtighedsmålene i deres strategi. 

Partner i McKinsey Sustainability Jo-
hannes Lüneborg, der var medforfatter 
til studiet, slår som udgangspunkt fast: 

“Der er hverken teoretisk eller prak-
tisk modstrid mellem økonomisk 
vækst og grøn omstilling. Ser man på 
de økonomiske vismænds rapporter, er 
der konsensus om, at nedbrydningen af 
klimaet vil blive dyr for samfundet – og 

jo længere man venter med det, des dy-
rere bliver det. Så vi kan ikke vente pas-
sivt på, at innovation løser det. Det kan 
ikke overlades til markedet at løse.”

Skal der sættes turbo på den grønne 
vækst, kræver det altså politisk regule-
ring, men det er afgørende, at det sker i 
form af klare, langsigtede signaler, som 
erhvervslivet kan planlægge og handle 
efter – snarere end at blive stillet over 
for skiftende og pludselige krav, mener 
Johannes Lüneborg: 

“Vi anbefaler, at der bliver sat reali-
stiske og ambitiøse mål for den grønne 
omstilling. Det vil virke som en dyna-
mo for vækst og innovation, hvis man 
som virksomhed ved, at der er bestem-
te krav, man skal leve op til om 5 eller 
7 år.”

“At styre væksten i en mere bære-
dygtig retning betyder ikke, at vi får 
mindre vækst. Vi har med høj hastig-
hed omstillet energisektoren til en 
mere forsvarlig energiproduktion, men 
det har ikke sænket den økonomiske 
vækst i Danmark. Vi har også hævet 
energistandarderne for bygninger, og   
det har ikke kostet noget i den økono-
miske vækst.”

“Der er ikke et reelt dilemma mellem 
strammere regulering og økonomisk 

vækst, men det er en svær manøvre, 
for det kræver, at man sætter de rigtige 
mål,” siger Johannes Lüneborg. 

Vækst er drivkraften i kapitalismen
Markedsøkonomien er en formidabel 
motor at spænde foran enhver foran-
dring. Markedspladsen er en konkur-
rence. Det gælder om at levere den bed-
ste løsning til prisen, og hvis ikke man 
konstant forbedrer sig, vælger kunderne 
at købe fra en anden. 

Men det kræver vækst. 
Der skal være en gevinst, der kan mo-

tivere virksomhederne til at gøre en ind-
sats og tage en risiko. Og der skal være et 
overskud, der kan betale for nye investe-
ringer, udvikling og effektivisering. 

“Der er ingen kommercielle selskaber, 
der har planer om at skrumpe i størrelse. 
Men i stedet for den sædvanlige form for 
vækst taler de nu om bæredygtig vækst. 
Det er en vækst, der går ud på at erstat-
te gammel teknologi med en ny, der er 
mere effektiv og mindre skadelig,” siger 
Emily Farnworth, der leder World Econo-
mic Forums indsats på klimaområdet. 

For erhvervslivet er muligheden for 
vækst en forudsætning for at kunne ar-
bejde ambitiøst med klimavenlige løs-
ninger. Vækst er et udtryk for dynamik 
og forandring, men det er naturligvis af-
gørende, om den form for aktivitet, som 
markedskræfterne forstærker, er CO2-
neutrale. 

Siden halvfemserne har den globale 
vækst i BNP, med udsving, ligget om-
kring 3 procent årligt – svarende til en 
fordobling af bruttonationalproduktet 
på 25 år. Derfor er decoupling et nøgleord: 
Den hidtidige sammenhæng mellem 
økonomisk vækst og større forbrug af 
ressourcer og større CO2-udledning skal 
afkobles. 

Ellers er effekten af væksten, at man 
kompenserer for en forkert retning med 
højere hastighed. 

Alternative mål for fremgang
Hvis væksten skal skifte retning, kræ-
ver det, at man omdefinerer, hvad der 
tæller som fremgang. I dagens økonomi 
kan man skabe økonomisk vækst ved at 
udpine naturen, forurene have og floder, 
skade biodiversiteten og bidrage til kli-
makrisen. 

Belastningen af de naturlige ressour-
cer indgår ikke i regnskabet – de er det, 
der kaldes eksternaliteter. Tilsvarende 
tæller positive værdier som omsorg, 
tryghed og fordybelse heller ikke med i 
regnskabet, selv om mennesker sætter 
stor pris på dem. 

Hvis flere, både positive og negative 
eksternaliteter indgik på lige fod med 
rent økonomiske tal, ville vækst i højere ›

Figur 1  —  Siden 1990 er væksten blevet betydeligt mindre klimabela-
stende. Traditionelt har vækst i økonomien ellers hængt tæt sammen med 
øget produktion og transport af varer — og dermed også øget udledning af 
CO₂. Men efterhånden som produktionen ændrer karakter, og væksten 
f.eks. sker i serviceerhverv, ændres det billede. Udledningen af drivhusgas-
ser voksede i 1990 med 765 gram, hver gang verdens økonomi voksede 
med 1 dollar. I 2014 var CO₂-belastningen mere end halveret til 325 gram 
drivhusgasser per 1 dollar vækst. I Danmark belaster økonomisk vækst kun 
klimaet med 12 gram drivhusgasser per dollar vækst i BNP (2014-tal). 

KILDE  —  Verdensbankens database.

Økonomisk vækst bliver mere CO₂-effektiv

Klimabelastningen ved økonomisk vækst fra 1990 til 2014 for verden og for 
Danmark. Hvor mange gram CO₂ udledes der, for hver gang verdens BNP 
stiger med en dollar?

800

700

600

500

400

300

200

100
1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Globalt

Danmark

https://vl.dk/event/materiale-til-verdensmaalsworkshops/
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grad være udtryk for en fremgang, som er 
reel for menneskers trivsel – og graden af 
vækst ville afhænge af, om resultatet var 
opnået ved at underminere den langsig-
tede bæredygtighed.

Som Johannes Lüneborg fra McKinsey 
siger: 

“Medmindre man lægger kvoter på 
CO2, er det gratis at sende det op i atmo-
sfæren, og så får vi en økonomisk vækst, 
der nedbryder naturressourcerne. At 
man anvender markedsøkonomiske me-
kanismer, udelukker ikke, at man også 
inddrager andre faktorer – eksempelvis 
trivsel – eller medregner forbruget af na-
turlige ressourcer i BNP.” 

Det er den tanke, der kan ses i den nye 
well-being-finanslov, som New Zealands 
regering netop har fremlagt, hvor alle 
offentlige initiativer skal vurderes efter, 
om de skaber trivsel og ikke kun økono-
misk vækst. 

Det er også filosofien bag OECD’s ind-
sats gennem årtier med at udarbejde et 
Better Life Index som alternativ til blot 
at bruge det klassiske, rent økonomiske 
bruttonationalprodukt som indikator for 
vækst. 

Vindere og tabere i omstillingen
For virksomheder, der formår at udvikle 
klimavenlige løsninger inden for energi, 
transport, byggeri eller fødevarer, kan 
omstillingen blive et boom. Der vil opstå 
nye globale, grønne giganter – den dan-
ske vindmølleindustri er ét eksempel på 
det. 

Men som i en enhver teknologisk om-
stilling vil der også være tabere. Hvis 
man er inden for industrier, hvor vækst 
sædvanligvis betyder større forbrug af 
fossile brændsler og naturlige råstoffer, 
vil man opleve udbredelsen af alterna-
tiverne som en underminering af den 
eksisterende forretning. Og man vil na-
turligvis forsøge at fastholde det gamle 
paradigme. Det vil udfordre selskaber 
som Danish Crown, Aalborg Portland 
og FLSmidth og olieudvindingen i Nord-
søen. 

Eller som Philip Christiani, senior-
partner i McKinsey og medforfatter til 
oplægget til VL-døgnet, konstaterer, så 
vil de virksomheder, der skal skære ned, 
vise modstand mod den grønne omstil-
ling. 

“Detailhandelen sidder i den skarpe 
ende af tendensen. Mange virksomheder 
mærker et pres fra forbrugerne, som de 
måske ikke møder i lovgivning endnu. 
Især den unge generation har en anden 
holdning end de fleste beslutningsta-
gere i virksomheder, og de kommer til at 
fravælge brands og produkter på grund-
lag af det her tema. Vi kan se, at Netto er 
begyndt at eksperimentere med at lægge 

pant på deres plastikposer. Det er ikke 
noget, lovgiverne har vedtaget; Netto gør 
det for at læne sig frem i diskussionen, 
fordi de kan mærke kravet fra deres for-
brugere,” siger Philip Christiani. 

Christiani nævner også som eksem-
pel, at kødforbruget herhjemme er faldet 
med 5 procent på 3-4 år, og at det voksen-
de antal vegetarer og den stigende be-
vidsthed om madspild over hele landet 
er den hurtigst voksende tendens inden 
for dagligvarehandlen.

Tre typer af teknologier  
– tre strategier til acceleration
Emily Farnworth fra World Economic Fo-
rum deler de grønne teknologier op i tre 
grupper, som kræver forskellige virke-
midler og strategier, hvis man vil accele-
rere udviklingen og udbredelsen af dem.
 
1. Teknologier, der allerede 
er konkurrencedygtige

Nogle teknologier er allerede nået til det 
punkt, hvor der findes et alternativ, der 
både har langt lavere udledninger end 
de konventionelle løsninger og er økono-
misk konkurrencedygtigt.  

“Allerede i dag kan det bedre betale 
sig at installere sol- eller vindkraft frem 
for at bygge nye fossile kraftværker. In-
den for de teknologier kan vi rykke hur-

tigt, her bringer markedslogikken det 
nye frem. De nye løsninger kræver ikke 
subsidier, men det offentlige skal natur-
ligvis holde op med at støtte de gamle 
løsninger,” siger Farnworth. 

2. Teknologien findes,  
men er stadig for dyr

Der er også teknologier, til hvilke der er 
udviklet et alternativ, som ikke helt er 
blevet kommercielt konkurrencedygtigt. 
Elbiler er et eksempel. 

“Her er spørgsmålet, hvordan kan 
man lave mere kreative modeller for fi-
nansiering, der eksempelvis kan trække 
på offentlige investeringer og offentlig 
indkøbspolitik, kombineret med midler 
fra private investorer, der er klar til at 
satse på de nye teknologier, fordi de kan 
se et potentiale på lidt længere sigt. 

Med den type “blandede” investerin-
ger kan teknologier med lavere klimabe-
lastning hurtigere modnes til det vende-
punkt, hvor de både er funktionsdygtige 
og kommercielt attraktive,” siger Emily 
Farnworth. 

3. Ny teknologi under udvikling 

Det sværeste er de spirende teknologier, 
derfor kræver investering i yderligere 
forskning og udvikling. Et eksempel kan 
være nye brændstoffer til fly, mindre 

Figur 2  —  Beskæftigelsen inden for grøn teknologi stiger væsentligt hur-
tigere end andre erhverv i Danmark. Mellem 2012 og 2016 voksede be-
skæftigelsen i dansk økonomi generelt med 4 pct. I samme periode steg be-
skæftigelsen inden for cleantech med 19 pct. I 2016 var der i alt 71.350 ar-
bejdspladser i cleantech. 

KILDE  —  IDA, på basis af Danmarks Statistik.

Grøn teknologi skaber jobs i Danmark
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energikrævende cement eller kunstigt 
kød. 

“Her handler det blandt andet om at 
styrke de tidlige innovatører og startups, 
der udforsker fremtidens muligheder, og 
det kan man gøre ved at inddrage filan-
tropiske midler eller såkaldt impact inve-
sting. Generelt handler det her om at give 
støtte for at udvide puljen af iværksæt-
tere,” mener Emily Farnworth. 

Emily Farnworth peger også på en 
række nye forretningsmodeller, med 
hvilke man skaber reel vækst i værdi 
for kunderne, men uden at bruge flere 
ressourcer, først og fremmest cirkulær 
økonomi og deleøkonomiens digitale 
platforme. 

Fair Trade-handelen kan også være 
en inspirationskilde, mener Emily Far-
nworth: 

“Fair Trade-produkter som kaffe og 
chokolade skaber opmærksomhed om 
en problemstilling, og de opbygger deres 
værdi som et mere samvittighedsfuldt 
varemærke ved at sikre, at der er kontrol 
med alle led i værdikæden. Vi kan se, at 
forbrugerne er villige til at betale for va-
rer, som de ved lever op til deres princip-
per. 

USA’s Green New Deal
I USA er der stor opmærksomhed om for-
slaget om en Green New Deal, som bl.a. 
er rejst af den unge demokratiske senator 
Alexandria Ocasio-Cortez. 

Green New Deal er inspireret af præ-
sident Roosevelts New Deal, der i sin 
tid var et modtræk til depressionen i 
trediverne. New Deal indebar en kraftig 
og hurtig mobilisering af ressourcer og 
store offentlige investeringer og førte til 
et nyt paradigme, hvad angik den ameri-
kanske stats indgriben i økonomien. 

På samme måde kæder Green New 
Deal en radikal indsats for at nedsætte 

CO2-udslippet sammen med en bredere 
dagsorden om at kickstarte den ameri-
kanske økonomi, skabe jobs og bedre 
sociale forhold, genopbygge forældet in-
frastruktur, sætte skub i ny forskning og 
omstille landbruget til bæredygtighed. 

Green New Deal er et vækstprojekt. 
Forslaget indebærer massiv offentlige 
investeringer, og det er tanken, at kli-
maindsatsen skal være motor for ny 
dynamik i økonomien. Visionen tager 
udgangspunkt i, at der skal ske forbed-
ringer på et meget bredt spænd af områ-
der samtidig. Målet med Green New Deal 
er ikke primært økonomisk, men også 
en omstilling til et samfund, der leverer 
trivsel til en langt bredere del af befolk-
ningen end den vækst, man traditionelt 
har forfulgt. 

Emily Farnworth fra World Economic 
Forum mener, at den type tankegang er 
yderst relevant. 

“Green New deal er et nyttigt begreb, 
for det bringer samtalen op på et nyt ni-
veau. Når man sætter så radikale mål, 
begynder man også at tænke på helt nye 
former for løsninger. Man bliver mere 
kreativ, end hvis man sætter mere be-
skedne mål om lineær vækst. 

Hvis man har et mål om 10 procents 
forandring, så giver det én type opfør-
sel. Når man siger, at man vil ændre no-
get 100 procent, så ændrer det dialogen. 
Selv om der kommer kompromiser, når 
man skal diskutere planen i praksis, så 
har man en ramme for at diskutere, hvor 
langt folk vil acceptere at gå for at kom-
me til målet. 

Det kan gå meget hurtigt 
Det er værd at huske på de mange eksem-
pler på, at samfund kan sætte sig meget 
ambitiøse mål og gennemføre dem, selv 
i fredstid. Fra John F. Kennedy holdt sin 
tale om at tage til månen, til mennesker 
faktisk landede, gik der kun 8 år. I den 
periode kostede Apollo-programmet, 
hvad der svarer til 2,5 procent af det ame-
rikanske BNP. 

En lige så imponerende opfyldelse af 
et ekstremt ambitiøst mål er, at det fak-
tisk er lykkedes verdens lande at nå det 
vigtigste af de Millennium Goals, som 
FN opstillede som mål for udviklingen 
fra år 2000 til 2015: 

Antallet af mennesker, der lever i ab-
solut fattigdom, blev halveret på 15 år. 
Det skyldes først og fremmest, at Kinas 
økonomi i den periode havde en årlig 
vækst på 10 procent eller mere. Den for-
bløffende omstilling, som det enorme 
land har været igennem, er måske det 
bedste eksempel på, hvor kraftig de 
kommende års grønne vækst og omstil-
ling skal være. 

Et hjemligt eksempel på, at hurtig 

omstilling er mulig, er Ørsted, Danmarks 
største forsyningsselskab, som i løbet af 
kun ti år er gået fra at være solidt plan-
tet i udvinding og afbrænding af fossile 
brændsler, til at man i dag altovervejen-
de producerer strøm ved hjælp af hav-
vindmøller. 

Vi går mod overflod, ikke knaphed
De virkelige tech-optimister mener, at 
vi går mod en fremtid præget af overflod 
snarere end knaphed. Teknologiske gen-
nembrud vil skabe større velstand, større 
viden og en tilstand af overflod, hvor go-
der, der før var knappe, bliver rigelige og 
tilgængelige for alle. 

Ligesom internettet giver næsten alle 
adgang til alverdens viden og uddan-
nelse, vil bioteknologi hjælpe os med at 
dyrke flere fødevarer med mindre slid på 
naturen, robotterne vil hjælpe os med alt 
fysisk arbejde og fremstilling, og solcel-
ler og smart grids vil gøre energi billigere 
og bæredygtig. Og det vil ske hurtigere, 
end vi tror, for de nye teknologier udvik-
les og udbredes med eksponentielt sti-
gende hastighed. 

Tankegangen er typisk i verdens vig-
tigste udviklingsmiljø, Silicon Valley, og 
er eksempelvis meget tydeligt udtrykt i 
den filosofi, som præger Singularity Uni-
versity. Ramez Naam, der er medlem af 
fakultetet, formulerer det sådan: 

“Jeg tager hatten af for enhver, der 
formindsker sin personlige belastning 
af kloden, hvad enten det er ved at skifte 
termostater, køre mindre eller spise min-
dre kød. Men grundlæggende kan vi ikke 
overbevise folk om at bruge mindre, rejse 
mindre eller bo i mindre huse. Vi kan 
ikke løse problemet ved at bede folk for-
bruge mindre. Vi vil løse det ved at stille 
mere til rådighed, mere energi, mere 
mad og flere tjenester, men på en ny, ren 
måde. Sådan er det nødt til at være”  • ›

Når man 
sætter så radikale 

mål, begynder man 
også at tænke på 

helt nye former for 
løsninger.

Emily Farnworth 
World Economic Forum

Vi vil løse  
det ved at stille 

mere til rådighed, 
mere energi, 

mere mad og flere 
tjenester, men på en 

ny, ren måde.

Ramez Naam
Sigularity University



12 teknologier 
der kan redde klimaet

3 Batterier
Batterierne er den største udgift ved elbiler, og de udgør en stor del af 
vægten. Batterier er også vigtige for at kunne gemme strøm fra solceller 
og vindmøller, når produktionen skifter afhængigt af vejret. Siden 2010 
er prisen på batterier faldet til omkring en tiendedel, blandt andet fordi 
der bygges enorme fabrikker, der skal levere batterier til elbiler. 

Kilde     BloombergNEF.

Andel af  
nye elbiler i Norge

2018

47 pct.

2013

6 pct.

Kilde     Opplysningsrådet  
for veitrafikken, Norge.

Global produktion 
af batterier til 
elbiler, antal 
millioner
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1 Sol og vind
Solceller og vindmøller er i store dele af verden billigere at installere end kulfyrede kraftværker, og priserne falder 
stadig, i takt med at der udvikles mere effektive solceller og endnu større møller. De faldende priser giver håb om, 
 at de kommende års vækst i udviklingslandene vil være baseret på sol og vind – ikke på fossile brændsler.

Kilde      Det globale konsulentfirma Lazard.

2010-2018

Sol

+21 pct.
Vind

+12 pct.

Årlig vækst i solcellers  
og vindmøllers kapacitet

2010-2018

Sol

-88 pct.
Vind

-69 pct.

Prisfald på strøm fra …

2 Elbiler
Bilindustrien har travlt med at 
afvikle forbrændingsmotoren. 
Produktionen af elbiler, elbusser, 
elcykler og -scootere er stærkt 
stigende og har gang på gang 
overgået prognoserne. Autonome 
biler, delebiler og udviklingen 
i retning af mobilitet som en 
service kan få flere til at køre i 
samme bil. 
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Prisen på 
batterier 
til elbiler

2018

2010

1.160 
dollar/kWh

176 
dollar/kWh

https://www.lazard.com/perspective/levelized-cost-of-energy-and-levelized-cost-of-storage-2018/


Industrielle anlæg

Byer og kontorer

Smarte bygninger  

Elektriske køretøjer

Atomkraftanlæg

Vindmøller

Solcelleanlæg

Forbrændingsanlæg

Smart grid

4 Smart grid
Når strømmen produceres med ved-
varende energi, er der større udsving i 
produktionen, og for at udjævne udsvin-
gene er der brug for et “smart grid”, der 
kan koordinere, at der eksempelvis lagres 
energi i elbilers batterier eller skrues op 
for kølingen i alverdens frysere og køle-
skabe eller varmen i swimmingpools, når 
strømmen er rigelig, så man senere kan 
trække på den, når produktionen falder, 
eller der er spidsbelastninger i nettet. 
Med batterier og smart grid kan sam-
fundet basere sit energiforbrug til både 
motorer og opvarmning på elektricitet.

5 Atomkraft 2.0
Atomkraft har et dårligt omdømme. A-kraft genererer radioaktivt affald, 
der kan bruges til våben – og så er det dyrt. Men der er nye muligheder: 

Nye typer atomreaktorer baseret på thorium og med det såkaldte 
smeltet salt-design er i princippet sikret mod nedsmeltning. De genererer 
langt mindre – og mindre farligt – radioaktivt affald, og de kan bygges 
som små enheder, der kan rummes i et par 40-fods containere. Danske 
Seaborg er blandt udviklerne. 

Noget længere ude i horisonten ligger fusionsenergi, som ikke spalter 
atomer, men smelter dem sammen. Det er ekstremt krævende at få pro-
cessen til at køre stabilt, og trods milliardinvesteringer og internationalt 
samarbejde gennem årtier ligger den kommercielle anvendelse forment-
lig stadig mindst 25 år ude i fremtiden. Hvis det lykkes, kan fusion være 
en billig og rigelig energikilde, der tilsyneladende har meget få ulemper.

Kilde      Mark Post,  
Mosa Meats og 
Aleph Farms.

Prisudvikling 
1 kg kunstigt kød

2019

1.450 kr.
2021

800 kr.

2013

16.000.000 kr.

Kilde      IEA – Internationale  
Energi Agentur.

Andel af olieproduktion,  
der går til plastik og gødning

2030

14 pct.
2060

16 pct.

2017

12 pct.

6 Kunstigt kød
På globalt plan stiger forbruget af kød og mejeripro-
dukter hastigt. Især køer er en væsentlig kilde til 
drivhusgas, fordi de udleder metan. Et alternativ kan 
være at dyrke kød fra cellekulturer og brygge mælk 
med gensplejsede gærsvampe. Når man ikke skal 
opdrætte hele dyret, men blot den del, vi spiser, sparer 
man store mængder foder, vand og energi. 

7 Bioteknologi
Gensplejsning er kontroversielt, men 
GMO rummer et stort potentiale for at 
opfylde menneskers behov på måder, 
der belaster klimaet mindre. 
• I landbruget kan man hurtigere 
og mere præcist udvikle sorter med 
højere ydelser og sorter, der er mod-
standsdygtige over for sygdomme og 
mere ekstremt vejr. 
• Gensplejsede planter kan også pro-
ducere råmaterialer til bioplastik, så 
vi kan undgå at bruge olie. De globale 
investeringer i produktionsanlæg 
peger på en fordobling i produktionen 
af plastik de kommende ti år. 
• Det danske Novozymes har længe 
forsket i at udvikle enzymer, der kan 
gøre affaldsprodukter fra landbru-
get – f.eks. strå og grene – lettere at 
omdanne til ætanol, der kan bruges 
som brændsel, f.eks. i fly, der er svære 
at gøre elektriske. 
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Kilde      Statista.com.

Det globale marked  
for AI-applikationer

2022

1.652 mia. dollar
2024

3.061 mia. dollar

2019

656 mia. dollar

8 3D-print
3D-print kaldes også additive manufacturing, for når man 
printer en genstand, opbygges den lag på lag, og derfor 
anvender man kun netop den mængde materiale, der 
skal indgå. Der er ikke det spild, man traditionelt har, når 
man skal skære til og bore ud for at få den rette form. 

Med 3D-print og fleksible robotter er der ingen grund til 
at sende tunge produkter til den anden side af kloden, 
når man i stedet kan overføre designet digitalt og få det 
fremstillet automatisk lokalt. Man vil også i højere grad 
kunne fremstille produkter efter behov i stedet for at 
overproducere til lagre, som måske til syvende og sidst 
aldrig bliver anvendt.

9 Virtual reality
Mange møder, som førhen krævede fysisk 
tilstedeværelse, bliver nu afviklet på video, 
men det er stadig ikke en helt tilfredsstillende 
erstatning. I takt med at båndbredden vokser, så 
billederne bliver skarpere og mere stabile, kan 
en form for virtual reality for alvor erstatte det 
fysiske møde eller andre oplevelser, der hidtil 
har belastet klimaet med rejser i fly, tog eller bil. 

12 Geoengineering
Storstilede indgreb i klimaet som at 
pumpe stoffer op i atmosfæren, der ka-
ster noget af sollyset tilbage i rummet, 
kan være en ekstrem måde at bremse 
opvarmningen på for at vinde tid, mens 
vi stiller om på Jorden. Men hvem be-
stemmer, om vi skal gøre forsøget, hvem 
afvejer globale fordele og ulemper, og 
hvem bestemmer, hvad termostaten skal 
stilles på?

Kilde      IoT Analytics 2018.

Antal apparater koblet  
til the internet of things

2019

8,3 mia.
2025

21,5 mia.

2015

3,8 mia.

11 Kunstig intelligens
Kunstig intelligens vil være afgørende for koordinationen 
af smarte effektive løsninger. Håbet er også, at man med 
enorme mængder af data og superintelligente maskiner vil 
være i stand til at løse problemer, som hidtil har været for 
komplekse for mennesker – eksempelvis at finde materialer 
med nye, nyttige egenskaber. 

Kilde      Wohlers Report 2019.

Globalt salg af plastik til 3D-printere

0 mia. dollar
2008 2018

200 mia. dollar

400 mia. dollar
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10 Smarte teknologier
I de kommende år vil der blive indbygget sensorer, 
computerkraft og netforbindelse i langt flere ting – i 
biler, termostater, lygtepæle, højttalere osv. Det ba-
ner vejen for såkaldt smarte løsninger – smarte byer, 
smarte sygehuse, smarte huse – hvor en stor del af 
stedets funktioner koordineres og styres digitalt for 
at understøtte brugerne mere præcist og ressour-
ceeffektivt.



—   2 8   —

Væksten skal være  
konsekvent klimavenlig

G R Ø N O M S T I L L I NG

“O
m vi piver eller synger, så kommer der 
vækst globalt, og der kommer rigtig meget 
af den. Vi bliver flere mennesker, der kom-
mer flere i middelklassen, der bliver flere, 

der kan forbruge. Sådan er det. Til alle, der siger, vi skal 
stoppe væksten, siger jeg bare: rigtig god fornøjelse med 
det projekt, det kommer helt stensikkert ikke til at ske. 
Det reelle spørgsmål er, hvordan vi former den vækst, vi 
får, og som mennesker også vil have.”

Der er næppe nogen dansk politiker, der har arbejdet 
så intenst med klimaproblemerne som Connie Hedega-
ard. Som klima- og miljøminister for De Konservative 
havde hun ansvaret for FN’s klimakonference COP15 i 
København, og derefter blev hun EU’s første klimakom-
missær indtil 2014. I dag er hun bestyrelsesformand for 
den grønne tænketank Concito og formand for KR Foun-

dation, en pengestærk miljøfond støttet af familien bag 
Velux. Derudover er hun medlem af bestyrelsen i ter-
mostatvirksomheden Danfoss og Aarhus Universitetet. 
To bestyrelser, hvor der tales forskning, ny teknologi og 
klima. 

Connie Hedegaard taler hurtigt og bestemt. Når det 
handler om klimaet og de midler, der skal til for at få 
omstillet den globale økonomi til at være CO2-neutral, 

har hun tydeligvis været argumenterne og synspunk-
terne igennem så mange gange, at hendes holdninger 
står skarpt og afklaret. Man behøver ikke at stille mange 
spørgsmål for at få hendes mening. 

Kan økonomisk vækst være et lokomotiv for omstillingen?
“Helt klart, men det skal ikke være vækst i retning af 

samfundet af i går. Det afgørende er, at vi bruger de pen-
ge, vi har, fremadrettet og ikke bagudrettet.

Det kan lyde helt umuligt, når man ser på, hvor omfat-
tende og hvor hurtig omstillingen skal være, for hvor skal 
alle ressourcerne komme fra? Men tænk, hvis vi investe-
rer fremadrettet. Tænk, hvis hver krone, der blev dispo-
neret i private selskaber, i staten, i kommunen, og på EU-
plan, blev disponeret grønt og klimavenligt. Tænk, hvis 
vi virkelig lagde pengene der, hvor vi allesammen går og 
siger, det er vigtigt at handle,” siger Connie Hedegaard og 
får den beslutning til at lyde meget enkel. Men så kom-
mer den ærgerlige konstatering: 

“Det er åbenlyst med forskning og udvikling: Man kan 
satse på noget grønt eller vælge at investere i noget, der 
ikke er grønt – men sagen er, at midlerne til grøn forsk-
ning er blevet halveret siden 2010.”

 Hun ser mange forspildte chancer i dansk politik lige 
nu:  

“Da regeringen lavede en transportaftale til 112 milli-
arder kroner, var det også en oplagt mulighed for at bruge 
klima og bæredygtighed som fokus og omdrejnings

I N T E R V I E W

Væksten kommer. Det er ikke til diskussion, mener tidligere EU-kommissær for klimaet, Connie Hedegaard.  
Spørgsmålet er kun, hvordan vi sikrer, at det bliver den rigtige, fremtidsrettede vækst.

Connie Hedegaard: 

Vi er stærke  
inden for robotter og 
kunstig intelligens, 

og vi er stærke på 
miljøteknologi. Tænk, 

hvis vi kunne finde 
ud af at udnytte de to 

styrkepositioner sammen.

Peter Hesseldahl
ph@mm.dk



punkt, men da transportministeren efter aftalen blev 
spurgt om konsekvenserne for miljøet, svarede han, at 
det har vi ikke haft tid til at regne på. Efter min mening er 
det at misforstå sin opgave som ansvarlig politiker i 2019.”

Men er den reduktion i udledninger, som vækst i nye tek-
nologier kan give, tilstrækkelig til at nå klimamålene? Er vi 
ikke nødt til direkte at indskrænke forbruget – for eksempel 
af kød eller flyrejser?

“Hvis man tager flyrejser, så er der meget, der kan gø-
res med forskning og udvikling i brændstoffer, nye ma-

terialer og bedre logistik i lufthavnene. Men der er også 
en strukturel komponent. Det behøver jo ikke at være så-
dan, at det nogle dage er billigere at flyve fra København 
til Aalborg end at tage toget. Skulle vi ikke tage og bruge 
den vækst, vi traditionelt har, til at ændre på de struktu-
rer, så det bliver mere attraktivt at gøre brug af alternati-
vet?” spørger Connie Hedegaard. 

Det kræver for eksempel tog med højere hastigheder, 
der er behagelige, og som man kan regne med kommer, 
mener hun.  

“Og samtidig kunne vi bruge prismekanismen. Der, 
hvor der er reelle alternativer, kan man gå ind og bruge 
afgifter til at dreje forbruget. Hvis fru Hansen skal be-
søge sit barnebarn i London, så flyver hun. Men mange 
ville næppe flyve til Aalborg, hvis det var dyrere, og der 
var et ordentligt alternativ – og det samme kunne gælde 
for Berlin eller Hamborg,” foreslår hun. 

Du var konservativ, da du var politiker. Hvordan passer 
borgerlig politik med indsatsen for at redde klimaet?

“Jeg er ikke liberalist, jeg er konservativ. Jeg prøver at 
finde balancen mellem privat og offentlig, mellem mar-
ked og politik. Vi har i dén grad brug for markedet, men vi 
har også brug for politik. Hvis man trækker fløjene meget 
hårdt op, er der på den ene side nogle, der siger, vi alle 
sammen skal være fattigere og gå ned i levestandard, så 
skal det nok gå alt sammen. Og på den anden side er der 
nogle, der er meget liberalistiske og mener, at markedet 
nok skal klare det hele. Men her er den gyldne middelvej 
virkelig at foretrække,” siger den tidligere konservative 
miljøminister.  

Hendes balance mellem marked og politik lyder så-
dan her: 

“Markedet er godt til at folde ting ud, finde på nyt og 
sprede det, og markedet er godt til den kortsigtede ge-
vinst. Men når det handler om at handle på længere sigt, 
så det hænger sammen for os alle og for helheden og ikke 
bare om den enkeltes markedsinteresse her og nu, så skal 
der også politik til.” 

Men ligesom markedet skal også politikerne tøjles, 
understreger Connie Hedegaard.

“Det er en hårfin balancegang, for vi vil ikke kvæle 
initiativ og innovation. Vi skal ikke hen i, at politikere 
i mindste detaljer planlægger præcist, at det her skal vi 
udvikle og ikke alt muligt andet. Den model har været 
prøvet; det dur ikke. Men vi kan også se, at hvis det ikke 
koster noget at handle til ugunst for fremtiden, så bliver 
der ved med at blive truffet rigtig mange beslutninger, 
der strider fuldstændigt mod klimaet.

Det har ikke kunnet betale sig at tage hensyn til det frem-
tidige miljø, og der kan det hjælpe, hvis man konsekvent 
sætter en pris på forurening. Hvis man tænker afgifts- og 
skattesystemet igennem, så det virkelig tager højde for alle 
de fine ting, vi går og siger om klimaet og det grønne. 

Foto       Claus Bech / Ritzau Scanpix

Connie Hedegaard taler til Folkets Klimamarch foran Christiansborg Slot, lørdag den 25. maj 2019.
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Hvis man laver begavet regulering og sætter nogle 
langsigtede standarder, ikke sådan over natten og hov, 
nu kom vi lige til at lave en ny regel, men ud fra en lang-
sigtet overvejelse om, hvor vi skal være henne om ti år, 
og i en dialog med markedet. 

Man kan også bruge den offentlige sektors indkøbs-
magt til at trække innovative produkter ud hurtigere, 
end de ellers ville komme – for tidsfaktoren betyder 
noget, når vi snakker klima.” 

Vil man ikke ud fra en liberal holdning ønske så lidt re-
gulering som muligt for at lade folk selv finde nye løsnin-
ger og tage de mest relevante beslutninger?

“I teorien kan liberalisterne have ret i, at markedet 
selv kan finde ud af at bringe de nye løsninger ud, men 
vi har ikke ubegrænset tid. Der er behov for at accele-
rere processen, i forhold til hvad der bare ville ske af 
sig selv. I Cepos tror de stadigvæk, at erhvervslivet ikke 
vil have regulering, men det er slående, at meget af er-
hvervslivet er begyndt at bede Christiansborg om bega-
vet regulering,” påpeger Connie Hedegaard og fortsæt-
ter:

“Man kan jo se, at erhvervsledere for de største virk-
somheder med titusinder af arbejdspladser siger: ‘Kære 
politikere, giv os noget regulering, giv os en ramme, 
nogle klare prissignaler og nogle standarder for energi-
effektivisering, som vi kan konkurrere indenfor’.”

Klimalov
I Connie Hedegaards optik har Danmark allerede gode 
erfaringer, vi kan bygge på. For grunden til, at vi er nået 
så langt med energipolitikken i Danmark, er, at man 
hen over midten har kunnet enes om en balanceret po-
litik, mener hun.

“Ved det seneste energiforlig var alle politikere eni-
ge om hovedsporet. Det er præcist det, jeg håber, der vil 
være basis for med en ny klimalov efter valget, hvor kli-
maet i den grad har været i højsædet.”

Efter valget skal ordene omsættes til konkrete mål. 
Men det er heller ikke urealistisk, mener Hedegaard.

“Man kan se konturerne af en klimalov med en ba-
lanceret holdning, der burde kunne få Folketingets 
brede opbakning, med femårige delmål, der blev tænkt 
fuldstændigt ind i Finansministeriets beregninger, 

hvor afgifter og skatter skaber en incitamentsstruktur, 
der opmuntrer dem, der skal levere løsninger til mar-
kedet, og med højere prioritering af grøn forskning og 
udvikling. “

Hvad med individets ansvar? Det er vel en del af den 
borgerlige holdning?

“Ja, det er vigtigt. Mennesker har også et ansvar. 
Virksomhedsledere og medarbejdere og borgere har et 
ansvar. Det er ikke kun politikernes ansvar at løse det 
her. Men politikerne skal sørge for, at når jeg som borger 
tager ansvar og begynder at tænke over min personlige 
adfærd, så bliver jeg ikke behandlet som en økonomisk 
idiot. Her spiller de forskellige niveauer sammen.”

Man kan se, at det virker, når forbrugerne stiller krav 
og handler på nye måder, mener Connie Hedegaard. 

“Da Danish Crown for nylig meldte ud, at de vil være 
CO2-neutrale i 2050, blev direktøren Jais Valeur spurgt, 
hvorfor gør I det først nu, hvorfor gjorde I det ikke for 
fem år siden? Og hans svar var, at dengang var efter-
spørgslen der ikke. 

Det er et eksempel på, at markedet reagerer, når 
mennesker begynder at forbruge anderledes. Uden at vi 
er blevet reguleret til det, er mange begyndt at forholde 
sig til, hvad det egentlig er, de køber ind til aftensma-
den, og der er kommet en langt større bevidsthed om 
madspild. Det sender et signal, men det betyder ikke, at 
markedet kan klare det alene.”

Vækst er nødvendigt
“For mig er det et vilkår i det demokratiske samfund, 
at der vil være vækst, men vækst kan være mange ting. 
Der er en chance for at gentænke væksten, så det ikke 
handler om at producere mere og mere på den klassiske 
måde, men også at gøre det bedre, mere holdbart. 

Der kan være vækst i den kvalitative dimension, og 
jeg tror, det er et værdisæt, som unge er med på. Slø-
seri og spild af ressourcer er ikke trendy. Ting behøver 
ikke at være helt nye, det er fint, at de har en historie. 
Vi kan se delekoncepter, hvor digitalisering og nye tek-
nologier spiller sammen med bæredygtighed og klima-
dagsorden, så man for eksempel godt kan opnå mobili-
tet uden at have en bil til en kvart million stående ved 
kantstenen.” 

Men når man deles om bilerne og genbruger, fjerner 
man også omsætning og måske arbejdspladser. Hvor er 
så drivkraften for folk til at satse på den grønne økonomi?

“Det svære ved klimaudfordringen er, at vindere og 
tabere ikke er de samme én til én. Ved valget i Austra-
lien for nylig var et af temaerne, om man skal fortsætte 
med at åbne nye kulminer. På den ene sider er der kli-
maaktivister, der vil bremse projekterne, og så er der 
lokale, der vil have job til området. Det er et godt ek-
sempel på, hvor svært det er. 

Det er den slags håndgribelige omstillinger, sam-
fundet skal igennem, men vi er nødt til at gøre det på 
en måde, der skaber accept hos borgerne. Der er noget, 
vi skal fase ud, men vi skal også fase noget andet ind. Så 
hvad skal der være af omskolingstilbud? Hvor skal der 
investeres i en overgangsperiode? 

Vi er nødt til at lære af de bedste eksempler på, hvor-
dan man laver den form for omstilling. I tilfældet med 
kul kan man se på, hvordan kulminerne i Essen i Ruhr-
distriktet er blevet til miljøer for hightech-udvikling. 
Den erfaring skal man sørge for at overføre til Schle-
sien i Polen, hvor der stadig er 100.000 mennesker, der 
arbejder med at udvinde kul. Det tager tid at lave den 
konkrete omstilling – og det er derfor, det er så sinds-
sygt vigtigt at komme i gang. “

For Connie Hedegaard er det indlysende, at den 
grønne omstilling også er en mulighed for at forny 
dansk industri:

“Det har vi vist. Vi har på kort tid skabt 71.000 job in-
den for cleantech. Førhen var der meget få i den sektor. 
Det danske samfund har sagt, vi vil prioritere omlæg-
ning af energi til fjernvarme og vind, og så satte man 
mål og hjalp det frem med en forskningsindsats og 
støtteordninger i perioder. 

Jeg tror, der kunne være et potentiale i at koble den 
grønne dagsorden med digitalisering og kunstig intel-
ligens, så de to ting spiller mere konsekvent sammen. 
Vi er stærke inden for robotter og kunstig intelligens, 
og vi er stærke på miljøteknologi. Tænk, hvis vi kunne 
finde ud af at udnytte de to styrkepositioner sammen, 
for eksempel til energistyringssystemer. Jeg tror, der er 
et kæmpe potentiale for at skabe vækst og job og samti-
dig være med til at løse verdens problemer”    •



Der findes en tredje vej

G R Ø N O M S T I L L I NG

I 
den ene ende af skalaen står de, der 
tror på, at en eksplosiv grøn omstil-
ling skal redde verden fra klimaka-
tastrofen. I den modsatte ende står 
degrowth-bevægelsen med sin appel 

om at trække i bremsen med et forbrugs-
stop. 

Begge positioner mangler evidens. Og 
begge er lige urealistiske. 

Sådan lyder dommen fra forfatterne 
bag rapporten ‘Samfundsmæssigt velbe-
findende inden for planetære grænser’, 
som er bestilt af den tyske miljøstyrelse og 
Ministeriet for Miljø, Naturbeskyttelse og 
Nuklear Sikkerhed. I rapporten undersø-
ger en forskergruppe begge yderpositioner 
på skalaen, og det har for første gang fået 
postvækstargumenterne ind i den etable-
rede politiske tyske debat.  

“Vi udvalgte netop de to positioner, da 
de er to helt uforenelige ekstremer,” siger 
Ulrich Petschow, der er økonom ved det 
alternative Institut für ökologische Wirt-
schaftsforschung, som i samarbejde med 
det etablerede RWI Leibniz-Institut für Wi-

rtschaftsforschung og Institut für Klima, 
Umwelt und Energie med rapporten forsø-
ger at kvalificere debatten om degrowth, 
green growth og positionerne derimellem 
såsom postvækst, a-growth, green economy 
og steady-state economy. 

Analysen konkluderer, at de to yderpo-
sitioner i den økonomiske del af klimade-
batten bygger på kerneantagelser, som ikke 
i tilstrækkeligt omfang kan begrundes vi-
denskabeligt, og derfor bør man ifølge rap-
portens forfattere ikke bruge positionerne 
strategisk på det miljøpolitiske område. 

Udgangspunktet er klart: Med de nuvæ-
rende livs- og produktionsformer griber de 
nulevende generationer så grundlæggende 
ind i de forskellige økosystemer, at man 
frygter dramatiske og irreversible ulemper 
for kommende generationer. CO2-udled-
ningen er én faktor, indgreb i økosystemer, 
som er livsnødvendige for både mennesker 
og dyr, er en anden. Hovedansvaret ligger 
på de tidligt industrialiserede nationer, det 
vil sige den vestlige verden. Så meget er der 
enighed om. 

Degrowth-positionen
Men degrowth-fortalerne, der typisk kom-
mer fra alternative miljøer, argumenterer 
med, at det ikke er muligt at afkoble res-
sourceforbruget fra økonomisk vækst, for-
di øget vækst altid vil kræve ressourcer, der 
får CO2-udledningeerne til at vokse, og at 
man derfor ikke vil kunne nå klimamålene 
medmindre væksten reduceres. 

Tyske forskere: 

Malin Schmidt
malin@mm.dk
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Figur 1  —  Mens degrowth-fortalerne mener, at BNP ikke kan vokse, hvis vi vil 
nå klimamålene, operer green growth med et øget BNP for at opnå et CO₂-udslip, 
der på sigt går i nul. Her viser postvækstpositionen en tredje vej, hvor visse 
centrale samfundsinstitutioner som f.eks. socialsikringssystemet bliver uafhæn-
gige af vækst, mens andre bibeholder et vækstbaseret udgangspunkt. 

KILDE  —  ‘Social well-being within planetary boundaries’, Environmental Re-
search of the Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and 
Nuclear Safety.

Postvækstpositionen er en tredje vej 

Postvækstscenariet beskriver en tredje vej, der kombinerer degrowth-bevægel-
sens tanker med troen på grøn vækst. Her er målet højere livskvalitet, der ikke er 
koblet til ressourceforbrugende vækst. Scenariet kan føre til vækst, men det er 
ikke afhængigt af det.

Green
growth 

En a�obling af BNP fra 
ressourceforbrug vil lykkes

En a�obling af BNP fra 
ressourceforbrug vil ikke lykkes

Højere livs-
kvalitet kræver

BNP-vækst 

Højere livs-
kvalitet ved
lavere BNP

er muligt

Degrowth

Postvækst

Grøn vækst og degrowth står som to absolutte yderpunkter på en skala, der rummer mange mellempositioner. Begge yderpositioner er båret 
af manglende evidens. Begge savner realpolitiske muligheder. Men der findes en tredje vej – den eneste realistiske, mener tyske forskere. 



Den effekt forstærkes af den så kaldte 
rebound-effekt, der går ud på, at teknolo-
giske fremskridt, der effektiviserer udvin-
dingen og produktionen af ressourcerne, 
vil føre til et prisfald, der igen vil øge ef-
terspørgslen. Det vil sige, at man ikke har 
vundet noget ved energieffektiviteten. 

Degrowth-fortalerne mener desuden, 
at menneskers sociale velbefindende ikke 
hænger sammen med økonomisk vækst, 
og at man sagtens vil kunne få et mindre 
BNP og samtidig øge befolkningens velbe-
findende. 

Green growth-positionen
Green growth-tilhængerne mener, at vækst 

er en forudsætning for at nå klimamålene. 
De kommer typisk fra det etablerede politi-
ske system, erhvervslivet og fra organisati-
oner som OECD og anerkender, at de plane-
tære grænser er en udfordring, men at det 
ikke står i modsætning til vækst.

Set fra denne side af den økonomiske 
klimakamp hænger et øget BNP ikke nød-
vendigvis sammen med et øget ressource-
forbrug. I stedet ville man kunne bruge den 
grønne vækst for at nå klimamålene. 

Et højt BNP hænger til gengæld tæt sam-
men med befolkningens sociale velbefin-
dende, og et faldende BNP vil få negative 
konsekvenser for borgernes liv og helbred, 
mener tilhængerne af green growth. 

Den tredje vej: postvækstpositionen
“Vi er kommet frem til, at ingen af posi-
tionerne er holdbare. Degrowth kan ikke 
videnskabeligt argumentere tilstrækkeligt 
for, at det ikke vil gå, mens green growth 
ikke kan argumentere for, at det vil,” siger 
Ulrich Petschow.

Den tyske forskergruppe mener, at den 
polariserede debat mellem de to positioner 
kan virke direkte kontraproduktiv, netop 
fordi de udelukker hinanden. Dermed bli-
ver det umuligt at bruge de gavnlige ele-
menter, der kan være i hver af de to skoler. 

“Derfor har vi undersøgt mellemposi-
tionerne, der hverken satser på en absolut 
vækst eller stiler mod en absolut opbrems-
ning,” forklarer Petschow. 

Arbejdsgruppen taler om en tredje posi-
tion, som de kalder postvækstpositionen. 
Den har ifølge forskerne potentiale til at 
skabe en ny konsensus i debatten, fordi 
den kan bruge dele fra de forskellige lejre. 

“Vi forsøgte at finde frem til et udgangs-
punkt, hvor det realpolitisk faktisk bliver 
muligt,” siger Ulrich Petschow og nævner 
som eksempel scenarier, hvor vigtige sam-
fundsmæssige systemer som social sikring 
bliver uafhængig af vækst. 

“Så man på visse områder kan skabe 
en ikkevækstpolitik, mens man på andre 

bibeholder tanken om vækst,” siger Ulrich 
Petschow og understreger, at postvækstpo-
sitionen hverken opererer med et øget BNP, 
hvilket green growth-tilhængerne ser som 
en uundgåelig konsekvens, eller med at det 
bliver mindre, som degrowth-økonomer 
ser som en forudsætning.  

“Postvækstscenariet opererer med beg-
ge muligheder. Det er muligt, at BNP stiger, 
det er også muligt, at det går væsentligt 
ned,” som der står i rapporten.  

Heller ikke borgernes sociale velbefin-
dende kobler postvækstpositionen sam-
men med BNP.

Nu er diskussionen i gang 
Den sammensatte forskergruppe forblev 
uenige om, hvilke vækstdrivere man skulle 
bruge, samtidig med at man stiler efter at 
afkoble BNP fra ressourceforbruget.  

Mens Ulrich Petschow og kollegerne fra 
Institut für ökologische Wirtschaftsfor- 
schung argumenterede for en begrænsning 
af væksten på visse områder kombineret 
med klimaskatter og CO2-kvoter, mente 
forskerne fra RWI, at det var for tidligt at 
bruge begrænset vækst som redskab. I ste-
det kom de frem til en øget brug af klima-
skatter og kvoter alene for at styre dyna-
mikkerne.

Det er den diskussion, der kommer til 
at brede sig til resten af samfundet, efter-
hånden som yderpositionernes argumen-
ter smitter af på den almindelige politiske 
debat om løsningen af klimakrisen, mener 
Petschow. 

“Vi har forsøgt at få dette spændingsfelt 
ind i den politiske diskussion for at finde 
ud af, hvilke reelle politiske handlemulig-
heder der er”  •

››
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Rapporten ‘Samfundsmæssigt velbefindende 
inden for planetære grænser’
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