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Forord 

Forord 
Forord 
 
Denne bog skulle slet ikke have været en bog. Den startede som en rap-
port, der skulle afrapportere den såkaldte Work Package 2 fra det tværdi-
sciplinære projekt om »Citizen Driven Environmental Action« (CIDEA), 
som blev drevet af Københavns Universitet i perioden januar 2010 til no-
vember 2014. Projektet var støttet af Innovationsfonden, og det overord-
nede formål med projektet var at finde ud af, hvordan mennesker enga-
geres og motiveres til at gøre en indsats for at reducere deres CO2-fod-
spor. Perspektivet i projektet var nedefra- og-op; fra hverdagslivet og 
dagligdagen og de barrierer og forhindringer – eller modsat – incitamen-
ter og støttende foranstaltninger, som vi løber ind i, når vi prøver at gøre 
en indsats – alene eller i samarbejde med andre. Det naturlige fokus for 
projektet var derfor enkeltpersoner, familier eller fællesskaber af forskel-
lige typer lige fra skoler og institutioner over boligforeninger til landsby-
er. Det typiske for mange af de indsatser, som vi så på i CIDEA-projektet 
var, at de ofte foregik som et samarbejde mellem kommune og fællesska-
ber; hvor parterne kunne spille en større eller mindre rolle, afhængig af 
det konkrete projekt.  
 Mens andre dele af projektet så på betydningen af hverdagslivet og 
fællesskaberne for CO2-fodsporene, så Work Package 2, der havde fået tit-
len »Understanding Local Political and Administrative Discourses Con-
cerning CO2 Reduction Projects«, på, hvordan lokale politikere og klima-
medarbejdere forholdt sig til klimapolitik og klimaindsatser på lokalt ni-
veau. Vi ville beskrive det, der med et fint ord hedder »den politiske 
(u)mulighedsstruktur« på klimaområdet, og finde ud af, om den måde, 
som den kommunale sektor er organiseret på, og om den måde, de kom-
munale politikere og klimamedarbejdere tænker og handler på, fremmer 
CO2 reduktionsprojekter eller ej.  
 Undersøgelsen var udelukkende tænkt som en række interviews med 
kommunalpolitikere og klimamedarbejdere, men den greb om sig, og 
kom også til at omfatte to spørgeskemaundersøgelser; én i 2011 og én i 
2014, som omfattede alle landets kommuner. Dermed blev vores materia-
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Forord 

le så omfattende og rigt, at rapportformen ikke længere var den rigtige. 
Da vi samtidig håber og tror, at det indsamlede materiale har interesse for 
en større kreds, og da vi ved, at der ikke er skrevet meget om den kom-
munale klimapolitik tidligere, valgte vi at præsentere materialet i form af 
denne bog. 
 Der er en lang række af personer, som har en andel i tilblivelsen af bo-
gen, og som vi gerne vil takke her. Det drejer sig i første omgang om de 
38 personer fra den kommunale verden, som har brugt deres tid og ener-
gi på at stille op til interviews med os. Det drejer sig om både borgmestre, 
andre lokalpolitikere og klimamedarbejdere fra vores 7 samarbejdskom-
muner: Køge, København, Odense, Middelfart, Kolding, Skanderborg og 
Herning. Derudover drejer det sig om alle de medarbejdere i landets 
kommuner, som har taget sig tid til at udfylde vores spørgeskemaer og i 
nogen tilfælde også diskutere skemaet med os telefonisk.  
 Dernæst vil vi gerne takke de forskere i CIDEA-projektet, som ved for-
skellige lejligheder har diskuteret elementer af bogen med os. En særlig 
tak går til lektor Bjarne Westergaard Strobel fra Institut for Plante- og Mil-
jøvidenskab, KU, som har været med til at foretage mange af de inter-
views, som er anvendt i bogen, og som et stykke ad vejen var med i den-
ne bogs tilblivelse. Endelig er der ofte ingen forskning uden dem, der har 
gjort en del af det praktiske arbejde; nemlig de studentermedhjælpere og 
forskningsassistenter, som har deltaget i denne del af CIDEA-projektet. Så 
en stor tak til Irina Papazu, Anders Ellesgaard, Emilie Nørregaard, Leni 
Shapira og Mikkel Kjer. Mikkel var projektets sidste studentermedarbej-
der, og er siden, qua sit selvstændige arbejde med kommunal klimapoli-
tik, blevet medforfatter på bogen.  
 Endelig er der ikke en bog uden et forlag. I den forbindelse vil vi gerne 
takke Wilfried Roloff og Jeppe Strandsbjerg fra DJØF’s forlag for at finde 
interesse for bogen og for støtte og opmuntring til at gøre den færdig. 
Wilfried i den første fase, inden han gik på pension, og Jeppe, som efter-
følgende på bedste vis har gjort arbejdet færdigt.  

København, den 1. november 2016 

Jens Hoff 
Mikkel Giver Kjer 

 10 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

Tabel- og figuroversigt 

Tabel- og figuroversigt 
Tabel- og figuroversigt 
 

Kapitel 1 
Figur 1.1. Danmarks klimamålsætninger  ...............................................  17 
 
Kapitel 2 
Tabel 2.1. Karakteristika ved de udvalgte kommuner  .........................  27 
 
Kapitel 4 
Tabel 4.1. Områder omfattet af kommunale klimahandlingsplaner 

samt evt. relaterede CO2-reduktionsmål. Procentdel af 
kommuner med en klimahandlingsplan (N=52)  ..................  40 

Figur 4.1. Fordeling af reduktionsmålsætninger for kommunen 
som helhed (årligt gennemsnit, pct.)  .....................................  41 

Figur 4.2. Fordelingen af reduktionsmål for kommunen som 
virksomhed (årligt gennemsnit, pct.)  ....................................  43 

Tabel 4.2. Områder, der indgår i kommunale 
klimahandlingsplaner. Pct. i forhold til antal kommuner, 
der har en handlingsplan (N=52)  ...........................................  44 

Tabel 4.3. Kommunale klimainitiativer. 2014  .........................................  45 
Tabel 4.4. Motivationsfaktorer for klimareducerende politik  .............  53 
Tabel 4.5. Den relative vigtighed af udvalgte motivationsfaktorer 

for CO2-reducerende klimainitiativer  ....................................  54 
Tabel 4.6. Barrierer for klimahandling  ....................................................  71 
Tabel 4.7. Hvor er ansvaret for kommunens klimapolitik forankret 

administrativt? Pct. (N=72)  .....................................................  76 
Tabel 4.8. Finansiering af kommunernes klimarelaterede 

aktiviteter. Pct. (N=72)  .............................................................  77 
Tabel 4.9. Hvordan disponeres de besparelser, der opnås gennem 

kommunernes klimarelaterede aktivitet? Pct. (N=72)  ........  78 
Tabel 4.10. Sammenligning af »røde« og »blå« kommuner i forhold 

til klimahandlingsplan. Pct.er. (N=72  ....................................  80 

 11 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Tabel- og figuroversigt 

Tabel 4.11. Sammenligning af små og store kommuner i forhold til 
klimaplaner. Pct. (N=72)  ..........................................................  80 

Tabel 4.12. Sammenhængen mellem administrativ forankring af 
klimapolitikken og forekomst af klimahandlingsplan i 
kommunerne. Pct.er (N = 72)  ..................................................  81 

Tabel 4.13. I hvor høj grad deler kommunen viden med andre 
kommuner på klimaområdet? Pct. (N=72)  ...........................  82 

 
Kapitel 5 
Tabel 5.1. Instrumenter brugt til at engagere borgerne (N=72)  ..........  85 
 
 
 
 
 

 12 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



 

KAPITEL 1 

Indledning 

 
Kapitel 1. Indledning 

Klimaet, klodens fremtid og de politiske 
styringssystemer 
Klimaet, klodens fremtid og de politiske styringssystemer 
De globale forandringer i klimaet er en af tidens største politiske udfor-
dringer. Det er den tolkning, man kan læse ud af de Forenede Nationers 
(FN’s) klimapanels, IPCC’s, femte og mest omfattende rapport fra marts 
2014. I et monstrøst (og yderst teknisk) 1535 siders dokument, konklude-
rer klimapanelet, at milliarder af mennesker er truet af den globale op-
varmning (IPCC 2014). Rapporten fastslår samtidig, at netop den globale 
opvarmning med stor sikkerhed er et resultat af menneskeskabte udled-
ninger af CO2 (Kjer 2015).  
 Ifølge rapporten mærker vi allerede forandringerne, og de globale 
klimaændringer er ikke længere et abstrakt fænomen; kolbøtterne i kli-
maet er omfattende og mærkbare – også for almindelige mennesker. He-
debølger, tørke, oversvømmelser og cykloner viser oftere sit destruktive 
ansigt end tidligere. Ødelæggelserne af ejendomme, produktionsområder 
og økoorganismer illustrerer samtidig økosystemernes betydelige skrøbe-
lighed (Hulme 2009). Endvidere viser IPCC’s prognoser, at konsekven-
serne forværres med hver en grad celsius, som temperaturen stiger. Og 
stigningen i temperaturen forandrer økosystemerne, hvilket øger risici for 
humanitære katastrofer som hungersnød, konflikt og menneskemigrati-
on, men forårsager også uoprettelige skader på både plante- og dyrearter 
(IPCC 2014).  
 Forskere, overvejende af naturvidenskabelig observans, taler om, at vi 
har bevæget os fra en geologisk tidsalder til en anden; nemlig fra den Ho-
locene til den Antropocene tidsalder. I den første af de nævnte perioder, 
som varede omkring 10.000 år, var klodens miljø usædvanlig stabilt. Med 
den industrielle revolution bevægede vi os ind i den Antropocene tidsal-
der, hvor menneskelig aktivitet er blevet den væsentligste drivkraft i for-

 13 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Indledning 

andringerne af klodens miljø. Men hvor langt er disse forandringer accep-
table, både økologisk og politisk, og hvornår overskrider vi de grænser; 
de såkaldte »tipping points«, hvorefter forandringer er uigenkaldelige og 
selvforstærkende? Disse spørgsmål har den såkaldte »planetary bounda-
ry« debat forsøgt at svare på (Rockström et al. 2009). Svaret består i et for-
søg på at definere menneskehedens såkaldte »safe operating space«; eller 
de grænser eller grænseværdier, som vi bør holde os indenfor eller under, 
for ikke at rykke ud over »the tipping points«. Forskerne har fundet ni sy-
stemer, indenfor hvilke de mener, at det er nødvendigt at fastsætte »pla-
netary boundaries«, herunder klima, tab af biodiversitet, forstyrrelser af 
kvælstof og fosfor-cyklusser, forsuring af havene, m.fl. For tre af de ni sy-
stemer; klimaforandringer, tab af biodiversitet og forstyrrelse af kvælstof-
cyklussen, er grænserne allerede overskredet, og andre systemer som fx 
brug af ferskvand nærmer sig stærkt grænserne. For klimaforandringer 
går grænsen for CO2-koncentration i atmosfæren således ved 350-400 
ppmv (parts per millon by volume), men vi krydsede allerede 350 ppmv-
grænsen i 1988, og i maj 2013 kom vi for første gang over 400 ppmv.1 
Hvad biodiversitet angår, uddør plante- og dyrearter med en hastighed, 
der er 100 til 1000 gange højere, end hvad der anses for naturligt, og det 
anslås, at op til 30 pct. af de kendte dyrearter vil være truet af udryddelse 
i dette århundrede. En klimazone, højarktis, er allerede forsvundet med 
alt, hvad det indebærer af flora og fauna. Hvad angår kvælstof- og fosfor-
cyklusserne ødelægges disse især af det moderne landbrug, som udleder 
store mængder kvælstof i floder og kystnære områder, og hvis udlednin-
ger af kvælstofoxid desuden bidrager til den globale opvarmning.  
 Disse »planetary boundaries« er tæt koblet til hinanden. Så i det øje-
blik, en grænse overskrides, kommer de andre grænser under pres. For 
eksempel er det blevet påvist, at større ændringer i brugen af land i Ama-
zonas (fra jungle til landbrug) har påvirket vandressourcerne så langt 
væk som Tibet (Rockström et al. op.cit.: 474). Ret beset burde politisk 
handling derfor fokusere på alle de ni »planetary boundaries« og især de 
tre, hvor »the safe operating space« allerede er overskredet. Internationalt 
har fokus da også været på klima og biodiversitet og i nogen grad på 
jordbrugen. Herhjemme har fokus dog især været på klima og i den for-

1. Se: www.klimadebat.dk/grafer_co2_ppm.php 
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