
FN´s Verdensmål – det er nu vi har brug for dem !!

“Verdens grønne lunger” står i 

flammer: Det er dybt alvorligt for 

klimaet. (KU) 73.000 skovbrande i 

år.  40.000 i 2018.

Arktiske egne ramt af rekord

mange skovbrande i 2019

Mikroplast er alle vegne

Mikroplastik er fundet I 

havets dyb, i maverne på

dyr, i tarmene på

mennesker og NU også i 

sneen i Arktis (15 

aug,dr.dk)

Vi risikere at gøre Jorden 

udyrkelig

En ¼ af klodens isfri landareal er i 

forfald pga, mennesker. 

Skovrydning og intensivering af

landbrugsproduktionen er

hovedårsagen. Vi spiser mere pr. 

person og kødforbruget er

fordoblet på 50 år. 

1/3 del af maden går til spilde

FN-klimarapport (8. aug. 2019)





FN´s klimapanel
Hovedkonklusioner, nov. 2018

Modvirkning af klimaændringer

Der er behov for kollektiv og betydelig global indsats for at nedbringe drivhusgas-
udledningerne, hvis Paris aftalen skal nås. 

Drivhusgasudledningerne er øget hurtigere end nogensinde og uden omfattende
handling vil de fortsætte med at stige.

Vi kan nå Paris målene med eksisterende teknologier og mindst mulige
omkostninger, hvis indsatsen iværksættes inden 2030.

Tiltag for at modvirke klimaændringer er forbundet med andre samfundsmæssige
prioriteringer såsom bæredygtig udvikling, sundhed, fødevaresikkerhed og 
energiforsyning.

•



FN´s klimapanel
Hovedkonklusioner, nov. 2018

Modvirkning af klimaændringer – ingen god undskyldning !!

En begrænsning af opvarmningen til 2°C  indebærer reduktioner i drivhusgas-
udledningerne i 2050 fra samfundet på 40-70% i forhold til 2010.

Det er en god forretning for samfundet.

Forbruget globalt set forventes at stige med 1,6 til 3 % om året. Tiltag for at 
begrænse opvarmningen til 2 °C skønnes at reducere denne vækst med 0,06 
procentpoint om året. Hvordan vokser økonomien, hvis orkaner, 
oversvømmelser og klimaflygtninge hærger ? 

Den gode nyhed er, vi kan løse klima-udfordringen, hvis vi handler nu. Vi 
kan ”høste” en række positive sidegevinster i forhold til sundhed, 
biodiversitet og fødevare-forsyningssikkerhed og en mere sikker 
Økonomisk udvikling



Opråb fra Verdens forskere

Mere end 3500 ledende forskere, heriblandt Peter Birch Sørensen, Katherine 

Richardson og Brian Vad Mathiesen har udarbejdet et globalt opråd. 

”Vi ser det som vores samfundsmæssige, etiske og videnskabelige 

ansvar at tale, så det ikke kan misforstås: kun hvis menneskeheden 

handler hurtigt og beslutsomt, kan vi begrænse den globale 

opvarmning, stoppe den igangværende masseudryddelse af dyre- og 

plantearter og sikre det naturskabte grundlag for fødevareforsyningen 

og trivslen for nuværende og fremtidige generationer.” 

Opråbet kommer i hælene på lignende nationale appeller fra 

sammenlagt ca. 30.000 akademikere fra hele verden samt de 

igangværende klimastrejker hos de unge fra hele verden.



An overview of the manmade impacts which 

can effect the global ecosystem irreversible – and current status
Katherine Richardson et al. 2017
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Det nationale billede
• Vi mister fortsat biodiversitet

• Vores havmiljø er langt fra at 

være i økologisk balance

• Vi finder kemikalier i alle vandløb, 

fjorde, havet og i mennesket

• Vores CO2 belastning pr. 

indbygger ligger i top i verden. 

• Et stort overload med N og P 

pågår fortsat

• Vores forbrug er helt i top 

• Ved kraftig regn tilføres naturen i 

stigende omfang store mængder 

kemikalier fra byerne 



 

Ugens opture 
 

  

 

350 millioner træer, tak 

 

På bare 12 timer plantede Etiopien i mandags 353.633.660 træer – altså 

godt 350 mio. – som led i en kampagne for igen at gøre det afrikanske land 

grønt og samtidig yde et bidrag i kampen mod CO2-udledninger og 

klimaændringer. 

 

Træplantningsaktionen, iværksat af regeringen, men med mange borgeres 

deltagelse, har som mål at plante fire milliarder træer i løbet af den aktuelle 

regntid fra maj til oktober. I dag er kun fire pct. af Etiopiens areal 

skovdækket – for et århundrede siden var det 30 pct. 

 

Et forskerhold fra Schweiz, Frankrig og Italien offentliggjorde for nylig i 

tidsskriftet Science et studie, der fortæller, at der er ledige arealer nok på 

kloden til at plante 500 milliarder træer på et areal omtrent som USA. 

Gjorde man det, kunne 200 milliarder ton kulstof indfanges og oplagres, 

svarende til to tredjedele af alt det kulstof, mennesket har udledt i form af 

CO2. Selv om andre forskere mener, at estimatet er for højt, vidner det om, 

hvor vigtigt det er at udvide skovarealet. I dag reduceres det globale 

skovareal med, hvad der svarer til en fodboldbane i minuttet. 

 

Og nu vi er ved det med at plante: Se på Twitter, hvordan denne kinesiske 

kvinde skaber grøn vækst. 

 

Miljø- og klimabeskyttelse er det vigtigste 

emne for unge tyskere mellem 14 og 22 år.  

(Miljømin.tysk)



Stort potentiale i verdensmålene for kommunerne

Vores VERDENSMÅL























Målene er forbundne og 
hinandens forudsætning.

Hvad skal vi gøre ?

Hvis vi ikke lykkes med de 
4 biosphere mål er de andre mål

lige meget



Alle mål har indflydelse
på hinanden



Hvad skal vi gøre ?



Hvad skal vi gøre ?



Det handler Ikke om at “påklistre” 
målene på det vi allerede gør

Hvad skal vi gøre ?



Danskerne er villige til selv at punge ud….

• Danskerne er villige til at øge deres boligudgifter for at få mere bæredygtige og energivenlige 
bygninger. Tre ud af fire (75%) vil acceptere en huslejestigning.

• De er også villige til at øge boligudgifterne for at sikre deres bolig mod skybrud. 

• På transportområdet er lidt over halvdelen (52%) af danskerne villige til at betale mere for 
CO2-neutral offentlig transport

• På transportområdet støtter 62 procent, at dieselbiler bliver forbudt i centrum af de store 
byer om 3-5 år. 

• De fleste er også villige til at sløjfe en af to bilbaner for at give mere plads til cyklister og 
busser

• I boligen vil næsten halvdelen af de danske borgere (49%) acceptere at bo på færre 
kvadratmeter mod at få en mere bæredygtig bolig (36% imod). 

Kilde: Rambøll.





Det kræver en enorm indsats der skal forankres bredt i den offentlige 

sektor. Regeringen vil løbende inddrage KL og regionerne i arbejdet 

med den grønne omstilling med det mål for øje at sikre solid 

kvalificering og forankring af den samlede klimaindsats. ……..

Det gælder bla. på forskellige områder som fremme af en strategi for 

cirkulær økonomi, omstilling til et mere energieffektivt samfund, 

klogere affaldssortering og omstilling af den offentlige sektors indkøb, 

så den i højere grad understøtter den grønne omstilling. 

Budget aftalen for 2020 mellem KL og Regeringen



Stort potentiale i verdensmålene for kommunerne

Cirkulære Økonomi binder målene sammen







Borgernes affald som 
ressourcer

Affalds-systemet er 
baseret på kendte 
aftagere 

Cirkulær økonomi i 
erhvervslivet

Kommunerne optræder 
i en faciliterende rolle 
ift. Cirkulær økonomi. 

Kommunen som cirkulært 
implementarium

Fokus på bæredygtige 
indkøb, byggeri, 
mobilitet, anlæg og 
reduktion af spild. 

De 3 hovedsøjler i den kommunale indsats



BORGERNES AFFALD SOM RESSOURCE

Forebyggelse af affald 

A. Kommunale materialestrøms analyser omfattende både borgere og virksomheder
B. Partnerskab om mindre madspild med foreninger, virksomheder og borgere
C. Understøt deleordninger i lokalområder med mulighed for udlån af værktøj, haveudstyr, bøger, 

m.m. borgere imellem
D. Samarbejde med butikker og borgere om at reducere emballageforbruget
E. Formidler/underviser af børn/unge om affald, energi og bæredygtighed



BORGERNES AFFALD SOM RESSOURCE

Genbrug - Mulige indsatser

A. Dan partnerskaber med foreninger, spejdere, fritidsklubber, og velgørenheds-organisationer om 
øget genbrug

B. Lokale butikker opfordres til at sælge genbrug. 
C. Tilbyd kommunale haller og områder til genbrugs-, bytte- og loppemarkeder
D. Støt tiltag til at genbruge indsamlet affald som del af genbrugspladserne herunder 

reparationværksteder og socialøkonomiske virksomheder
E. Partnerskaber med håndværkere om genbrug af byggematerialer
F. Innovationsudbud af indsamlet affald mhp direkte genbrug



Sagsbehandlingen 

Mulige indsatser

A. Vejledning af virksomheder i cirkulær økonomi tilknyttet ”en indgang” hos kommunerne
B. Faciliterer / støtte udvikling af grønne forretningsmodeller i miljøtilsyn 2.0
C. Vejledningsmateriale om cirkulære løsninger i byggeriet 
D. Information til bygherrer i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, nedrivningstilladelse 

mv. 
E. Dialog med bygherrer og entreprenører ifm. tilsyn på byggepladser

Cirkulær økonomi i erhvervslivet



Cirkulær økonomi i erhvervslivet

Offentlig/private partnerskaber

Mulige indsatser
A. Oprette fysiske innovations-områder for virksomheder, der vil teste og udvikle cirkulære 

produkter og services
B. Understøt erhvervsnetværk med viden og muligheder i forhold til at dele erfaringer og udvikle 

cirkulære forretningsmodeller sammen.
C. Etablere Erhvervsdrivende foreninger, som sætter fokus på cirkulær økonomi– Innovations 

Økosystemer
D. Oprette pilotprojekter i samarbejde med Erhvervsdrivende om ressourceeffektivitet, genbrug 

og styrket affaldshåndtering (SMV-erne)



Kommunen som cirkulært økonomisk implementarium

Cirkulære indkøb

Mulige indsatser

A. Udvælgelse og koordineret fokus på relevante produktgrupper
B. Formulering af behov og indkøbskrav i cirkulært perspektiv (dele, lease, låne, køb osv) 
C. Fælles indkøb og kontrol af leverancer mellem kommunerne
D. Kurser og undervisning i cirkulært indkøb
E. Opsamling af gode cases



Kommunen som cirkulært økonomisk implementarium

Bæredygtigt byggeri

Mulige indsatser

A. Lave fælleskommunal vejledning om cirkulært byggeri
B. Identificere byggeprojekter med cirkulært potentiale
C. Implementere cirkulær økonomi i konkrete projekter
D. Afholde konferencer etc. til spredning af erfaringer



Kommunen som cirkulært økonomisk implementarium

Bæredygtig biomasseproduktion

Mulige indsatser

A. Indgå aftale med landbruget om leverancer af affalds-biomasse til energiproduktion  
B. Tilbyd samarbejde med landbruget om bæredygtig landbrugsproduktion

• fokus på biomasse som proteinkilde, ny natur, Klima-natur, energieffektivitet, dele økonomi, 
vandparkering ovenfor byerne, øget biodiversitet, økologi, og nye dyrkningsmetoder osv. 

A. Etablering af Våd natur i regi af Limfjordsrådet
B. Samarbejde om CO2 aflad fra flyvning omdannes til natur i regionen. 



Fælles Indsatser forankret i NBE og BRN  

Det cirkulære nordjylland, 

1) Renovationerne indgår samarbejde om at aktivere borgernes affald til Cirkulære ressourceloops i regionen, 

der giver bæredygtige arbejdspladser, t

2) Virksomhederne bistås med etablering af industrielle symbioser og ressouceloops, der giver bæredygtige 

arbejdspladser  

- Fokus på Plast, Biomasse, IT, tekstiler, møbler og metal

- Grønne indkøb, der fremmer det cirkulære Nordjylland, bistand til kommunerne fra NBE 



NBE foreningen

- Målrettet virksomheds sparring 

- Bæredygtighed Screeninger

- Bæredygtige forretningsplaner

- Netværksbistand

- NBE Byg, bæredygtige byrum, byggerier og byrum 

Fælles energistrategi i 2020 forankret i BRN og Klimaregionen 
- Fælles plan for bæredygtig energiproduktion og forbrug i Nordjylland

Fælles Indsatser forankret i NBE og BRN  


