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Borgersamlingens mandat
• Kommunalbestyrelsen giver Borgersamlingen mandat til at udarbejde en uvildig anbefaling på 

den kerneopgave, som Borgersamlingen har arbejdet med. Kommunalbestyrelsen støtter op 
omkring Borgersamlingens arbejde og udfald af anbefalinger

• Kommunalbestyrelsen vil desuden behandle anbefalingerne i relevante fagudvalg og i Kommu-
nalbestyrelsen og i den forbindelse også redegøre for, hvordan anbefalingerne bliver fulgt – og 
eventuelt ikke fulgt

• Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at give en status inden for de første 3 måneder efter 
aflevering af anbefalinger, samt igen efter 2 år

• Kommunalbestyrelsen har forpligtet sig og afsat midler til at gennemføre en fase 2 i 2021 (efter 
borgersamlingens anbefalinger), der skal understøtte realiseringen af FN’s Verdensmål i hver-
dagen gennem lokale fællesskaber 

• Kommunalbestyrelsen er ikke forpligtet til politisk at følge eller vedtage alle anbefalinger

• Borgersamlingen er ét blandt flere spor, der skal belyse, hvordan Rudersdal omsætter FN’s 
Verdensmål i praksis

Borgersamlingens opgave
Når du møder op til den første samling i Rudersdal borgersamling om FN’s Verdensmål, vil du møde 
35 andre borgere i kommunen, der som dig har udvist interesse i at deltage og samtidigt er udtrukket 
blandt de mange interesserede til at udgøre et af borgersamlingens medlemmer. Kigger du rundt på de 
andre deltagere vil du bemærke, at ingen ligner dig, men tilsammen ligner I hele Rudersdal – i alder, 
køn, uddannelse og hvor I bor.

Borgersamlingens medlemmer skal sammen forsøge at besvare og komme med anbefalinger til 
følgende kerneopgave, som kommunalbestyrelsen har stillet:

”Hvordan skal livet i Rudersdal se ud i en bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer FN’s 
Verdensmål?”

Derudover skal du som medlem af borgersamlingen også medvirke til at prioritere verdensmålene og 
udpege, hvilke mål som er særligt relevante at arbejde med.

Borgersamlingens mandat, 
opgave og rettigheder
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Din rolle er at udfordre, undersøge, arbejde med værdier, indhente viden, prioritere og give din bedste 
anbefaling til, hvordan Rudersdal kan løse kerneopgaven: ”Hvordan skal livet i Rudersdal se ud i en 
bæredygtig fremtid, hvor vi sammen realiserer FN’s Verdensmål?”

Som borger i en borgersamling repræsenterer du ikke bare dig selv, men et bredt udsnit af borgere, 
der på mange punkter ligner dig ift. køn, alder, uddannelse, indkomst og bopæl. Det betyder, at du skal 
indtræde i en særlig rolle, som man kan kalde et dobbeltblik. Du skal ikke kun varetage dine egne behov 
og meninger, men i høj grad også repræsentere de mange andre stemmer i kommunen, som står i 
en lignende livssituation, har samme behov og måske meninger, som dig. Du skal for en afgrænset 
periode indtræde i rollen som en politiker, der har til formål at varetage fællesskabet bedst muligt. Målet 
er, at borgersamlingen på tværs af forskelligheder fremkommer med anbefalinger, som flest muligt kan 
se sig selv i. 

Borgersamlingens rettigheder
Når du er blevet udvalgt til at deltage i en borgersamling, har du nogle særlige rettigheder, som du skal 
være bevidst om:

• Du har ret til at deltage i alle møder som bliver arrangeret i forbindelse med borgersamlingen
• Du har ret til at stille spørgsmål til valg af eksperter, og hvad de valgte eksperter præsenterer 

indenfor den tid, der er til rådighed
• Du har ret til at foreslå og anmode om supplerende viden og holdninger fra andre eksperter via 

projektgruppen mellem møderne
• Du har ret til at påpege mistillid til bordfacilitatorers og hovedfacilitatorens neutralitet ift. proces og 

borgersamlingens tema
• Du har ret til at påpege, hvis du oplever, at ikke alle får lige ret til taletid i gruppearbejder
• Du har ret til at deltage i diskussionen og udformningen af anbefalinger
• Du har ret til ikke at være afsender på de anbefalinger, som du ikke kan vedkende dig eller den 

gruppe du repræsenterer gennem en minoritetsudtalelse
• Du har ret til ikke at udtale dig om borgersamlingens arbejde, din rolle eller udtale dig til andre fx 

pressen, hvis ikke du ønsker dette
• Du har ret til at få at vide, hvordan der efterfølgende arbejdes videre med borgersamlingens 

anbefalinger
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Følgende fem grundspilleregler og kriterier skal overholdes 
når man gennemfører en borgersamling:
1) Forpligtigelse. 
Beslutningstageren, der igangsætter en borgersamling, skal give de udvalgte borgere handlefrihed til 
at udforske den givne udfordring eller opgave og samtidigt forpligte sig til at modtage borgernes anbe-
falinger. Politikerne afgiver ikke deres beslutningskraft, men forpligter sig til at lade borgernes bidrag 
kvalificere et komplekst politisk spørgsmål – på linje med andre ekspertbidrag. 

2) Borgerlodtrækning. 
Deltagerne der deltager i borgersamlingen udvælges tilfældigt ved lodtrækning blandt dem, der har 
meldt sig til at deltage. Lodtrækningen foregår, så borgersamlingen afspejler befolkningen ift. køn, 
alder og andre parametre, der findes relevante ift. problemstillingen, der skal behandles. Borgerlod-
trækningen giver den bedste mulighed for et bredt, retfærdigt og fordomsfrit udvalg af borgere, som ikke 
er forudindtagede eller præget af bestemte interesser. Spredning i alder, køn og relevante parametre 
skal også sikre, at flere perspektiver og behov indgår i dialogen og anbefalingerne til 
beslutningstagerne. 

3) Mandat og tredjepartsekretariat. 
Mandatet skal give borgersamlingen et tydeligt manøvrerum og tredjepartsekretariatet skal sikre 
armslængdeprincip og udgøre en sikkerhed for, at den viden og de eksperter, der skal bistå borgerne 
i processen, er uafhængige og upartiske. Hertil skal borgerne værnes mod at blive unødigt påvirket af 
opdragsgiver, lobbyister og interesseorganisationer.

4) Faciliteret proces. 
Borgersamlingens anbefalinger skal udarbejdes med afsæt i en faciliteret dialogproces over flere 
sessioner i form af dage/weekender. Den faciliterede dialogproces i borgersamlingen bidrager til at se 
muligheder og udfordringer fra mange forskellige perspektiver og derefter give et fælles bidrag i form 
af anbefalinger til et beslutningsgrundlag. Ved at give borgerne arbejdstid og refleksionstid mellem 
møderne er der mulighed for at gå i dybden og blive klogere og udvikle sit eget perspektiv i processen. 
Borgerne skriver selv det fælles slutprodukt med mulighed for minoritetserklæringer – hvis der ikke kan 
opnås fuld enighed. Man undgår meget bevidst at lade embedsværk eller konsulenter skrive anbe-
falingen, så borgernes egen stemme og autonomi sikres og bringes direkte til opdragsgiver.

5) Anbefalingen. 
Det ikke målet i en borgersamling at nå frem til en afstemning (om end afstemning kan anvendes som 
en metode blandt flere andre). Målet er at udarbejde en nuanceret og reflekteret samlet anbefaling, 
der tilgodeser flest mulige perspektiver til gavn for hele samfundet. Det giver beslutningstagerne bedst 
mulig indsigt i, hvilke prioriteringer og vægtninger der foretrækkes af borgerne ved en efterfølgende 
implementering.
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Tid og proces
Borgersamlingen i Rudersdal mødes 4 lørdage og en hverdagsaften: 

• Samling 1, lørdag den 31. oktober kl. 10-16: Ombord i opgaven og fælles vidensopbygning

• Samling 2, lørdag den 21. november kl. 10-16: Udforske opgaven, gå i dybden og opstille første 
antagelser

• Dialogmøde*, tirsdag den 8. december kl. 17-20: Møde med andre borgere og interessenter med 
mulighed for at præsentere og kvalificere

• Samling 3, lørdag den 9. januar kl. 10-16: Kvalificere vores arbejde og konkretisere vores idéer

• Samling 4, lørdag den 30. januar kl. 10-16: Færdiggøre arbejdet med anbefalinger og gøre klar til 
at overbringe til politikere

Som medlem af borgersamlingen er det obligatorisk at kunne deltage ved alle møderne for at sikre 
sammenhæng og repræsentativitet. Bliver du syg eller på anden måde forhindret, er det vigtigt, at du 
melder det på forhånd. Udebliver du to gange efter hinanden må du desværre udtræde af borgersam-
lingen og overlade det videre arbejde til dine medborgere.

*Ved dialogmødet inviteres andre borgere og interessenter fra Rudersdal til at komme og få indblik i 
borgersamlingens arbejde og give borgersamlingens medlemmer mulighed for at teste og afstemme 
deres foreløbige arbejde med andre borgere. På dialogmødet præsenteres borgersamlingens hidti-
dige arbejde, og man lytter til, hvad omverdenen har af viden og holdninger. Borgersamlingen er ikke 
forpligtet til at følge input fra dialogmødet, men til at lytte til, hvad andre har at byde ind med.

Borgersamlingens anbefalinger til kommunalbestyrelsen
Borgersamlingens slutprodukt er en eller flere anbefalinger til kommunalbestyrelsen. Anbefalingen 
består af en tekst, der besvarer, hvad der er borgersamlingens visioner, prioriteringer og anbefalinger 
til kommunalbestyrelsens beslutningsproces og implementering. Anbefalingerne overleveres kort efter 
det sidste møde til kommunalbestyrelsen og efterfølgende udarbejdes en rapport, hvori både borger-
samlingens proces og anbefalinger er udførligt beskrevet. Frivillige medlemmer af borgersamlingen 
inviteres til at være med til at sikre og kvalitetssikre overensstemmelse med erfaringer i udviklingen af 
rapporten.
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Borgersamling er et demokratiformat, der bygger på en deltagerbaseret demokrati-
forståelse. Borgersamlinger etableres ved at gennemføre en borgerlodtrækning, 
hvor medlemmerne bliver udvalgt repræsentativt på baggrund af køn, alder, bopæl, 
uddannelse m.m. Målet er at skabe en mindre gruppe af borgere, der spejler resten 
af borgerne i kommunen. På borgersamlingen bliver 36 borgere inviteret til at kvalifi-
cere komplekse problemstillinger og beslutninger til gavn for de folkevalgte beslut-
ningstagere. Metoden er forskningsbaseret og bygger på en dialogproces over flere 
samlinger.

Hvor kommer borgersamling fra?
Borgersamlinger er både et gammelt og et nyt demokratiformat. Det bygger på en såkaldt deliberativ 
demokratiforståelse (rådslagnings-demokrati) og er en moderne fornyelse af det oprindelige Athenske 
demokrati, for over 2.000 år siden. I det Athenske demokrati blev bystatens borgere på skift og på baggrund 
af tilfældig lodtrækning udpeget til at træffe de store fælles beslutninger for fællesskabets fremtid. Hver 
borger skulle således have mulighed for at repræsentere byens borgere på tværs af positioner i samfundet 
og var forpligtet til at træffe beslutninger på baggrund af fælles rådslagning – som alle byens borgere 
kunne se, forstå og genkende sig selv i.

Hvad er en Borgersamling?
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Borgersamlinger har de seneste 10 år oplevet fornyet international opmærksomhed i lande som 
Canada, England, Frankrig og Irland. Her har man inviteret borgerne på baggrund af lodtrækning til 
at bidrage til deres hverdags-ekspertise og komme med anbefalinger til politikerne på ofte komplekse 
problemstillinger som fx klima, sundhed og byudvikling. I Danmark blev borgersamlinger introduceret 
for første gang i København i 2019 og i Albertslund og Rudersdal i 2020. Regeringens klimaborgerting 
bygger på samme metode.

Hvordan fungerer en borgersamling?
En borgersamling er en midlertidigt sammensat gruppe af borgere. Når borgersamlingen har fuldendt 
sin opgave og overdraget sine anbefalinger til de folkevalgte politikere, opløses borgersamlingen igen. 
Det er herefter politikernes og embedsværkets opgave at træffe kvalificerede valg og løsninger på de 
udpegede udfordringer, på baggrund af bl.a. borgersamlingens anbefalinger. Borgersamlingen er ofte 
ét blandt flere spor, der skal klæde beslutningstagerne bedst muligt på.

Deltagernes opgave i borgersamlingen er at belyse en udfordring gennem et fælles udviklingsforløb. 
Medlemmernes af borgersamlingen får mulighed for at få uafhængige ekspertindlæg for at opnå en 
dybere indsigt og bredere forståelse for sagens udfordringer og potentialer. Og sammen nå frem til 
borgersamlingens anbefaling.

Hvad er politikernes rolle?
Politikerne igangsætter borgersamlingen ved at stille en kerneopgave, som man ønsker besvaret af 
borgerne og sikrer et mandat, som borgersamlingen skal arbejde indenfor. Herefter er det politikernes 
opgave at lade borgerne arbejde uafhængigt og ikke forsøge at påvirke medlemmerne af borgersam-
lingen til at indtage en bestemt holdning, position og dagsorden. Til gengæld forpligter politikerne sig til 
at modtage borgersamlingens samlede anbefalinger, lytte til perspektiverne og indtænke 
”hverdags-ekspertenes” anbefalinger bedst muligt i de efterfølgende beslutningsprocesser. Dog 
forpligter politikerne sig ikke til at gennemføre anbefalinger, men de forpligter sig til at svare og komme 
med velovervejede grunde til, hvorfor en eller flere anbefalinger ikke føres ud i livet eller vælges at 
gennemføres i en tilrettet version. Borgersamlinger skal supplere og styrke det repræsentative demokrati. 
Det er fortsat de folkevalgte, der tager de endelige formelle beslutninger – på et oplyst grundlag, som 
borgerne gennem en borgersamling kan være med til at påvirke. 
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Hvad er en ekspertgruppe?
I tilknytning til borgersamlingens medlemmer, altså ”hverdags-eksperterne” er der udpeget en 
fag-ekspertgruppe, der skal bistå borgersamlingens arbejde. Ekspertgruppen består af eksterne og 
uafhængige rådgivere, med bred viden inden for borgersamlingens fokusområde – i Rudersdal med 
særlig ekspertviden inden for FN’s Verdensmål.
Ekspertgruppen består af tre eksterne eksperter og to interne eksperter fra Rudersdal Kommune: 

• Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens Bedste Nyheder

• Søren Hermansen, stifter af Samsø Energi Akademi

• Flemming Johannesen, kommunikationschef FN Byen

• Anja Whittard Dalberg, områdechef, Teknik og Miljø, Rudersdal Kommune

• Lene Lilja Petersen, centerchef, Center for Sociale Indsatser, Rudersdal Kommune

Det er ekspertgruppens opgave at hjælpe med at udpege, hvilke oplægsholdere og videnspersoner, 
samt data og fakta, der bedst kan bidrage til at styrke borgersamlingens arbejde. Når borgersamlingen 
møder udfordringer, spørgsmål eller mangler særskilt viden eller fakta, kan ekspertgruppen bistå i at 
udpege viden til brug for det videre arbejde.

Hvad er tredjepartsekretariatet?
Når man som kommune og kommunalbestyrelse vælger at igangsætte en borgersamling, forpligter 
man sig samtidigt til at oprette en uafhængig tredjepart, der driver og faciliterer borgersamlingen. Det 
tilsikrer, at politikerne og embedsværket har etableret en såkaldt ”armslænge” til borgersamlingens 
arbejde og mindsker muligheden for direkte at påvirke og udøve indflydelse på, hvilke anbefalinger 
borgerne kommer frem til. Det er borgernes stemmer, viden og erfaringer der er i centrum.

Denne adskillelse og klare opdeling i ansvar og roller, skal sikre øget legitimitet og tillid til at borgersam-
lingens anbefalinger er et selvstændigt produkt af borgernes arbejde. Således skal tredjeparten udgøre 
en garant for både politikere, embedsværk og borgere. I Rudersdal borgersamling om FN’s Verdensmål 
er rådgivere fra We Do Democracy valgt som tredjepartssekretariat.
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Tekst: Verdensmaalene.dk, https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN 
topmødet i New York den 25. september 2015. Det markerede en hidtil uset ambitiøs og transformativ 
udviklingsdagsorden. Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og skal frem til 2030 sætte kurs mod en 
mere bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, vi bor på.
 
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til 
helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed 
til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke interna-
tionale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed 
og internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare 
udviklingsresultater.
 
De nye Verdensmål for bæredygtig udvikling (Sustainable Development Goals (SDGs)) bygger videre 
på de otte såkaldte 2015-mål (Millennium Development Goals (MDGs)), som havde deadline ved 
udgangen af 2015.
 

Hvad er FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling?

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
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2015-målene har vist os, at det er muligt at opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilstede, og vi 
opstiller klare mål og prioriterer vores ressourcer derefter.

Modsat hvad mange tror, er der opnået betydelige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er fattig-
dommen i verden faldet med næsten 75%, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i skole, 
og dobbelt så mange børn overlever deres fem års fødselsdag. 45% færre kvinder dør i forbindelse med 
graviditet eller fødsel, to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand, og millioner af 
menneskeliv er blevet reddet på grund af bedre forebyggelse og behandling af smitsomme sygdomme 
som malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.
 
De nye Verdensmål vil færdiggøre 2015-målene og gå endnu længere. De vil én gang for alle udrydde 
fattigdom og sult i verden, og de vil i langt højere grad fokusere på bæredygtighed. Alle har ret til et 
værdigt liv, og vi har i dag den fornødne viden, teknologi og ressourcer til at gøre det muligt.
 

Universelle mål
De nye Verdensmål vil gælde for alle lande – både rige og fattige – med højde for landenes forskel-
lige udgangspunkt. De store udfordringer, vi står overfor i dag, som bl.a. social, økonomisk og politisk 
marginalisering, stigende ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fødevareusikkerhed, mangel på, 
eller ulige adgang til grundlæggende naturressourcer, miljøforurening, klimaforandringer og ikke-lyd-
høre regeringer. De er alle nationale udfordringer med store regionale og globale konsekvenser, og er 
derfor nødvendige at løse i fællesskab.
 
Verdensmålene er resultatet af tre års diplomatisk arbejde, som fik startskud ved Rio+20 topmødet 
i 2012. De er baseret på den mest omfattende og gennemsigtige globale konsultationsproces i FN’s 
historie. Udover den mellemstatslige Åbne Arbejdsgruppe, FN Generalsekretærens Høj-niveau Panel 
af Eminente Personer, bidrag fra civilsamfundet, privatsektoren og FN systemet, er der gennemført over 
hundrede nationale og elleve globale tematiske konsultationer, samt en direkte online survey MyWorld, 
hvor mere end ti millioner mennesker verden over har givet deres mening til kende. Den omfattende 
konsultationsproces har sikret offentlig indflydelse og bredt ejerskab, som er afgørende elementer, når 
den nye dagsorden skal omsættes til handling over de kommende 15 år.
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Tekst: Pia Rost Rasmussen, Dansk Arkitektur Center 
Illustration: Eva Fabricius

Bæredygtighed er mange ting, men hvad dækker begrebet egentlig over? Det er der flere bud på, 
men en af de populære definitioner af bæredygtighed stammer fra ”Brundtland rapporten” fra 1987. 
I rapporten blev bæredygtighed præsenteret som et bredt og holistisk begreb, der både inkluderer 
sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter – og det er udgangspunktet for den måde, vi forstår 
bæredygtighed på i dag.

Hvad er bæredygtighed?

I 1987 udgav Brundtland Kommissionen rapporten Our Common Future (også kaldet Brundtland 
rapporten). Rapporten var den første til at fokusere på global bæredygtighed og gav en bred tilgang 
til bæredygtighed, som inddrog både de sociale, økonomiske og miljømæssige aspekter. Brundtland 
Kommissionens mål var at vise vejen til en fremtidig udvikling “(…) som opfylder de nuværende genera-
tioners behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” 
(Brundtland-rapporten, 1987).  

Bæredygtighedsbegrebet er 
holistisk
Selvom Brundtland-rapporten introducerede et 
bredt begreb om bæredygtighed, kender de fleste 
alligevel nok bedst til den miljømæssige vinkel. Så 
hvorfor skal vi også tænke på social og økonomisk 
bæredygtighed og hvad betyder det?

Styrken ved at tænke bæredygtighed bredt og 
holistisk er netop, at det inddrager alle tre aspekter 
og fokuserer på sammenhængen mellem dem. 
Det er et udtryk for, at verden består af forskellige 
områder, der påvirker hinanden. Derfor er der behov
for at tænke bredere for også inddrage sociale og økonomiske aspekter.

Det ser man blandt andet i flere virksomheder, der eksempelvis er begyndt at fokusere mere på den 
tredobbelte bundlinje, hvor der også bliver taget hensyn til sociale og miljømæssige aspekter udover 
de økonomiske. Det samme ser man i byggebranchen og byplanlægning, hvor bæredygtighed ikke 
længere kun handler om miljøet, men også ser på, hvordan folk eksempelvis lever og bruger byen 
og dens bygninger.

I praksis vil der dog være nogle områder, hvor enten det økonomiske, miljømæssige eller det sociale 
vægter tungest.
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Social bæredygtighed
Social bæredygtighed lægger vægt på menneskelige faktorer og ser menneskers liv, adfærd og velbefin-
dende som afgørende for at skabe et bæredygtigt samfund.

I forhold til byer og arkitektur handler social bæredygtighed om at sikre inklusion og diversitet, boligtilbud til 
alle samt skabe trygge omgi-velser. Socialt bæredygtige byområder udvikler sig ud fra den måde menne-
sker bruger dem på.  

I dag taler designere og arkitekter derfor meget om det liv, som byerne skal være rammen om. Blandt 
andet ser man på, hvordan de fysiske omgivelser og det sociale miljø påvirker hinanden – både ift. hvordan 
mennesker rent faktisk bruger byområder, men også hvordan nogle byområder kan påvirke menneskers 
handlinger negativt. Eksempelvis i socialt belastede boligområder, der ofte ligner hinanden i både det 
fysiske og sociale, og hvor man kan se på, om det måske er noget i selve den fysiske struktur, der påvirker 
beboernes adfærd i negativ retning. Samtidig arbejdes der med, hvordan valg af materialer og placering i 
rummet kan frembringe følelser og skabe nye (bæredygtige) handlinger samt ændre værdinormer og ikke 
mindst 
forbrugsmønstre. 

Der er på den måde kommet fokus på, hvordan rummene mellem husene spiller en stor rolle i forhold til 
det levede liv og fællesskaber, som er to vigtige dimensioner, når adfærdsmønstre skal ændres. 

Økonomisk bæredygtighed 
Den økonomiske del af bæredygtighedsbegrebet er oftest det, der vægtes mindst i bæredygtighedsbe-
grebet. Det hænger blandt andet sammen med, at bæredygtige løsninger ofte er dyrere end almindelige 
løsninger – både når det handler om bygninger, materialer, fødevarer mm. Det skyldes eksempelvis, at 
mange bæredygtige teknologier stadig er i udviklingsfasen eller bliver produceret i så små mængder, at 
prisen stadig er forholdsvis høj. 

Når der tales om økonomisk bæredygtighed, er det derfor vigtigt at forstå økonomi bredt. Det gælder om 
at se på økonomien på lang sigt og ud fra et helhedsperspektiv. Når det kommer til bygninger, tales der 
eksempelvis mere og mere om totalværdi, der både dækker over prisen for at bygge en ny bygning, samt 
de fremtidige udgifter til vedligeholdelse, reparation, drift mm.

At tænke og arbejde bæredygtigt kræver derfor også en omstilling i forhold til forventninger om resul-
tater. Bæredygtig udvikling er en lang proces, som vil give en masse resultater, men ikke i form af simple 
regnestykker, hvor to plus to giver fire. Mere i retning af langsigtede resultater, hvor der er en større gevinst 
at hente. Nogle gevinster er ikke umiddelbart synlige inden for en kort tidshorisont, men dukker løbende 
op og mangedobler gevinsten.
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Når det kommer til økonomisk bæredygtighed spiller staten også en stor rolle. For det første er det 
oftest staten, der i dag skal dække de udgifter og utilsigtede konsekvenser, som en ikke-bæredygtig 
udvikling bringer med sig. Men staten har samtidig også store muligheder for at forbedre den bæredyg-
tige udvikling – eksempelvis ved at lave forskellige incitamenter, der støtter udvikling inden for både 
bæredygtigt byggeri, bæredygtige teknologier, bæredygtig transport mm. Gennem forskellige ordninger, 
skatter og afgifter kan staten være med til at gøre, at det kan betale sig at tænke bæredygtigt. Ikke kun 
som borger, men også som privat virksomhed.

Bæredygtighed i dag
Det holistiske bæredygtighedsbegreb er siden 1987 blevet brugt meget og er også blevet videreud-
viklet. På verdensplan er der sket en udvikling fra en snæver tilgang til bæredygtighed, som primært har 
fokuseret på global opvarmning, til en bredere bekymring i forhold til byernes tilstand, det globale miljø, 
ressourcemangel m.m. Men bæredygtighed er et komplekst begreb, som der i praksis kun er enighed 
om i forhold til de generelle og helt overordnede principper. 

Brundtland-rapportens definition af bæredyg-tighed giver en bred forståelse og generelle principper for 
området. Derfra kan der skabes forskellige konkrete underdefinitioner og initiativer, der kan få en reel 
virkning i verden.
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Fra borgerpligt til 
borgerlyst
Uddrag fra bogen ”Borgerlyst” af Andreas Lloyd og Nadja Pass

På en reklametavle over en trængt motorvej hænger sloganet: “You’re not stuck in traffic. You are 
traffic” – hvilket på dansk kan oversættes til “Du sidder ikke fast i en kø. Du er køen”.

Det er en tankevækkende måde at vende vores selvopfattelse på hovedet, for det tvinger os til at 
forholde os til, hvordan vi selv er en del af årsagen til vores egne problemer. Alle bilerne på motor-
vejen er en del af køen, men hver bilist oplever, at køen består af alle de andre.

Køen er ikke bare de andres skyld. Vi er selv med til at skabe den. Det er os, der er køen. Hver især 
og tilsammen.

På samme måde er vi med til at påvirke eller fastholde samfundets problemer gennem de valg og de 
handlinger, vi hver især foretager hver eneste dag: Vi kan ikke bare sige, at det er de andres skyld, 
at der er kø på motorvejen, hvis vi selv insisterer på at tage bilen på arbejde.

Vi kan ikke bare brokke os over den overfladiske mediedækning, hvis vi aldrig selv dykker dybere 
end overskrifterne. Vi kan ikke bare sige, at nogen burde gøre noget, hvis vi ikke selv er villige til at 
gøre noget engang imellem.

Samfundet formes af vores handlinger eller mangel på samme. Samfundet bliver det, vi gør det til. 
Vi er samfundet.

Hvis vi er samfundet, betyder det også, at vi kan være med til at udvikle det samfund, vi gerne vil 
leve i. Det starter med alle de små overskudshandlinger, der viser, at vi vil hinanden: Det er det 
lille hensyn. Den overraskende gestus. Den oprigtige kompliment. Den uventede gavmildhed. Det 
opmuntrende smil. Alt det vi egentlig ikke behøver at gøre. Alt det ingen forventer. Alle de små 
øjeblikke af nærvær og forståelse, der tilsammen får os til at føle os som en del af noget større. Og 
som smitter os med lysten til også selv at gøre noget, der rækker ud over vores egne umiddelbare 
behov.

Det er denne lyst, vi kalder borgerlyst. Borgerlyst er lysten til at gøre mere end sin borgerpligt. 
Borgerpligt fastholder og forankrer. Borgerlyst begejstrer og udvikler.

Borgerpligt er det, du bør og skal gøre. Når du gør din borgerpligt – ved at stemme til valgene, 
overholde lovene og betale din skat – er du med til at sikre den fortsatte drift og vedligeholdelse af 
samfundet. Det er en nødvendighed.

Men der er også et andet aspekt af det at være borger i et samfund, som vi alt for sjældent taler om. 
Nemlig borgerlysten: 
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Borgerlyst er alt det, du selv har mod på og lyst til at kaste dig ud i.
Borgerlyst starter som oftest i det små. Med en undren, en nysgerrighed, en ny interesse. Det er en 
spirende borgerlyst, du føler, hver gang du ser noget i samfundet omkring dig, som du får lyst til at gøre 
lidt bedre. Men alt for ofte visner borgerlysten allerede der. Ikke fordi ideen ikke var god og vigtig nok. 
Men fordi de færreste af os ved, hvor vi skal gøre af den. Og fordi vi er så vant til at tænke ”nogen burde 
gøre noget” i stedet for at spørge os selv, hvad vi selv kunne være med til at gøre.

For os at se er borgerlyst noget af det allermest grundlæggende i vores samfund. For samfundet er 
altid i forandring. Og hvis vi kun forlader os på pligten, holder vi op med at se samfundet som noget, vi 
udvikler sammen. Så nøjes vi med at gøre det, der skal til for at holde hjulene i gang og bevare status 
quo. Og så ender det med, at vi læner os tilbage, afgiver vores stemmer en gang hvert fjerde år og 
håber på, at politikerne udvikler samfundet for os.

Men samfundets udvikling er også vores ansvar som borgere. Vi må ikke glemme, at vores stemme ved 
valgene kun er en ud af mange muligheder, vi som borgere har for at påvirke samfundets udvikling. For 
hvis vi holder op med at tro på, at vi kan bruge vores borgerlyst til at være med til at gøre samfundet 
bedre, holder vi i sidste ende også op med at tro på vores egen handlekraft.
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Millioner har fået bedre 
levestandard – og trods 
seriøs klimatrussel er 
omstillingen i gang.
FREMGANG
Af Anders Seneca Bang

På blot en generation er livs-
kvaliteten forbedret for millio-
ner og atter millioner menne-
sker. Siden 1990 er flere end én 
milliard mennesker kommet 
ud af ekstrem fattigdom. An-
delen af børn, der ikke fuldfø-
rer grundskolen, er halveret. 
Hvert år overlever syv millio-
ner flere børn de første fem le-
veår. Trods enorme udfordrin-
ger, og mens coronavirus ka-
ster grus i maskineriet, lever 
flere mennesker verden over 
længere liv i mindre nød. 

Det store ”men”
Den store udfordring er klima-
krisen. Den gradvist grønnere 
strømproduktion gør, at risiko-
en for, at kloden ender i de 
værste klimascenarier med de 
højeste temperaturstigninger, 
bliver mindre og mindre. Men 
det er ikke nok, at drivhusgas-
udledningen kun flader ud. 
Målet om 1,5 grader er nok 
uopnåeligt, vurderer klimafor-
skeren Zeke Hausfather, der er 

Verdens kvinder får færre børn | 2 Californisk kondor flyver igen | 4Kulkraft på tilbagetog | 3

MASSIVE FREMSKRIDT 
PÅ FÅ ÅRTIER

LEDER
Af Thomas Ravn-Pedersen 
Chefredaktør

Ikke naivt, men 
nødven-
digt
En klimakrise, 
der pludselig fik 
selskab af en 
coronakrise 
– man kan roligt 
sige, at der er 
nok af udfor-
dringer, der skal 
løses. Er det så 
naivt at have 
håb for verden? 
Nej, det er helt 
nødvendigt. Og 
med tanke på 
alle de mange og 
vigtige frem-
skridt, verden 
har set de 
seneste årtier, er 
håbet også velbegrundet. Der 
kommer hele tiden flere 
eksempler på, at det er muligt 
at bygge en bedre og mere 
bæredygtig verden. Det kan du 
læse om i denne avis. Histori-
er, der giver håb, fordi de 
peger på løsninger. Ligesom 
Verdensmålene. Selvom der 
nu er gået fem år, siden de blev 
vedtaget, så er de stadig 
verdens vigtigste kompas for al 
fremtidig udvikling. De næste 
ti år bliver af FN kaldt ”Ver-
densmålenes årti”. Det er nem-
lig nu, der skal handles for at 
føre verdens vigtigste plan ud i 
livet. Og det er der heldigvis 
masser af håb for, at vi kan.

UDVIKLING 
Etiopien er et 
af de lande, 
der er gået 
fra håbløst til 
håbefuldt.
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ekspert i klimamodeller.
”Jeg er pessimistisk omkring 
vores chancer for at nå de 
mest ambitiøse klimamål,” si-
ger han. ”Men jeg har håb for, 
at vi kan komme tæt på 2 gra-
ders opvarmning - og bestemt 
mellem 2 og 2,5 grader - med 
den teknologi, vi har i dag”.
På 10 år har verden fordoblet 
kapaciteten i vedvarende ener-
gi, og sulten efter kul toppede i 
2014. Men omstillingen går for 
langsomt med fx fødevarer, 
transport og industri, selvom 
kødalternativer, syntetisk 

brændstof, grønt stål, bioplast, 
fleksible energisystemer og tu-
sind andre løsninger er på vej.
”Der er sket en mærkbar stig-
ning i bevidstheden om klima-
forandringerne og viljen til at 
gøre noget,” siger Ben Abbott, 
der er klimaforsker ved Brig-
ham Young University. ”Klima-
krisen er ikke et problem, der 
er uden for vores kontrol. Det 
er noget, vi kan gøre noget 
ved”. 
Dette er en kort version af artik-
len. Du kan læse den fulde version 
på verdensbedstenyheder.dk

Der kommer 
hele tiden 
flere 
eksempler 
på, at det 
er muligt 
at bygge 
en bedre 
og mere 
bæredygtig 
verden.

Hele 40 lande 
har siden 2010 
nået målet om at 
give hele 
befolkningen 
adgang til 
elektricitet | 3
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Mindre børneflokke viser vejen til en verden uden overbefolkning.

VERDENS KVINDER FÅR FÆRRE BØRN

Antal børn pr. kvinde
 Færre end 2
 Mellem 2 og 3
 Mellem 3 og 4
 Mellem 4 og 5
 Mellem 5 og 6
 Mellem 6 og 7
 Flere end 7

Flere børn overlever
Samtidig med, at verden får 
færre børn, overlever langt 
flere børn nu end for bare få 
årtier siden. I 1990 døde 93 
børn ud af hver 1000, før de 
nåede at blive fem år gamle. 
I dag er der kun 38 ud af hver 
tusind børn, der ikke når at 
runde de fem år.

Tallene dækker dog stadig 
over store forskelle mellem 
lande og regioner. Det er især i 
Asien og Sydamerika, udvik-
lingen har været stærkest. Der 
er også fremskridt i Afrika, 
men det er stadig her, børne-
dødeligheden er højest. 
Når flere børn klarer sig, bli-

ver der også flere unge. I en 
lang række udviklingslande er 
andelen af mennesker i den 
arbejdsdygtige alder nu histo-
risk høj. Det forventes at styr-
ke økonomien og mindske fat-
tigdommen i de kommende år, 
hvis landene investerer i at ud-
danne de mange unge.

Mange af os lever længere
Langt flere mennesker i verden 
kan nu se frem til et længere liv, 
end de kunne tidligere. Sidste 
år nåede verdens gennemsnitli-
ge forventede levealder op på 
72,6 år. Det er en forbedring på 

mere end fem år siden år 
2000. Og levealderen har 

længe været støt stigende. 
I forhold til 1960 lever ver-
dens befolkning nu cirka 
20 år længere i gennem-
snit. Levealderen forven-
tes at fortsætte med at sti-
ge i de kommende år, hvis 
fattigdommen fortsætter 
med at falde og flere får 

adgang til sundhedsydel-
ser. Fremgangen sker både i 

rige og fattige lande. Men der 
er stadig stor forskel på den 
forventede levealder i de for-
skellige lande og regioner. I de 
mindst udviklede lande er le-
vealderen i gennemsnit 7,4 år 
kortere end det globale gen-
nemsnit. 
Selvom de fattige lande ligger 
under gennemsnittet, er der 
også fremgang at spore her. 
Landene i Afrika syd for Saha-
ra står for den største relative 
forbedring. Her lever folk i 
gennemsnit nu over ti år læn-
gere, end de gjorde i 2000. År-
sagen er især lavere børnedø-
delighed og bedre adgang til 
medicin mod aids.

I 1990 overlevede 
90,7 procent af alle
nyfødte femårsalderen.

I 2018 var det steget
til 96,2 procent
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I dag får verdens kvinder ge-
nerelt langt færre børn end 
tidligere. Faktisk er størrelsen 
på børneflokkene halveret si-
den fertiliteten toppede i tres-
serne med over fem børn pr. 
kvinde i gennemsnit.
Udviklingen har medført, at 
næsten halvdelen af verdens 
lande nu er nede på, at hver 
kvinde i gennemsnit får under 

2,1 barn. Tallet 2,1 er vigtigt, 
fordi det er det antal børn, 
hvor verdens befolkning på 
langt sigt forventes at holde 
sig stabilt. Det giver håb for, at 
vi undgår overbefolkning i ver-
den. Selv med alverdens grøn-
ne løsninger er jordens res-
sourcer ikke ubegrænsede, og 
hvis verdens befolkning ikke 
stopper med at vokse, kan der 

blive mangel på især land-
brugsjord.
De seneste beregninger viser, 
at verdens befolkning vil nå 
9,7 milliarder mennesker i 
2050. Det kan godt lade sig gø-
re at brødføde så mange, men 
kun, hvis vi bliver langt bedre 
til at udnytte ressourcerne op-
timalt. For eksempel ved at 
stoppe madspild. Selvom ver-

den generelt nu får færre 
børn, er der dog stadig nogle 
lande, hvor fertiliteten er me-
get høj. Mere end halvdelen af 
den befolkningstilvækst, der 
forventes inden 2050, forven-
tes at komme i kun ni lande. 
Overbefolkningsproblemet er 
derfor gået fra at være en glo-
bal bekymring til at være en 
regional udfordring.

LEVEALDER

50

70

60

80

67,5 ÅR

72,6 ÅR

62,8 ÅR

52,6 ÅR

1960 1980 2000 2018 ÅRSTAL

Af Thomas Gringer Jakobsen

1990 2018



20

Nu kan flere mennesker holde 
deres mad frisk i køleskabet og 
få lys fra lamper, når mørket 
falder på. Hele 90 procent af 
verdens befolkning har i dag 
adgang til elektricitet. Det er en 
stigning fra 83 procent i 2010. 
En del af udviklingen skyldes, 
at langt flere mennesker i fatti-
ge landområder nu er begyndt 
at producere deres egen elek-
tricitet i form af små dieselge-
neratorer, mini-vandkraftvær-
ker eller solceller. Det betyder 
meget for menneskers livskva-
litet, sundhed og fremtidsmu-
ligheder at have adgang til 
strøm. 
Alene siden 2010 har 40 lande 
nået målet om at give hele be-
folkningen adgang til elektrici-
tet. Blandt andet Kina, Brasili-
en, Mexico, Argentina og Egyp-
ten. Men i Afrika syd for Sahara 

mangler 53 procent i gennem-
snit stadig adgang til strøm. I 
2017 gik der internationalt 21,4 
milliarder dollars til udviklin-
gen af grøn, vedvarende energi 
i udviklingslande. Det er en for-
dobling siden 2010. /FM

Der er politisk medvind 
til at give havet ro, så 
naturen kan komme sig.

NATUR
Af Fie Mortensen

Flere fisk kan svømme i fred. 
På ti år er arealet af nationale 
havområder, der er beskyttet 
mod blandt andet fiskeri, tu-
risme og ressourceudnyttelse, 
fordoblet: I alt er 17 procent 
nu beskyttet. Det glæder Tho-
mas Kirk Sørensen, sektions-
leder for det marine område i 
WWF Verdensnaturfonden.
”Det er en meget positiv udvik-
ling, at der udpeges mere areal 
til beskyttelse af havet. Der er 
klart et stort politisk momen-
tum på havets side i disse år. 
Det er essentielt for, at vi kan 
redde vores have,” siger han. 
Omkring 40 procent af ver-
denshavene er stærkt belastet 
af forurening og overfiskning.
”Vi er slet ikke i mål, når det 
kommer til naturens tilstand i 
havet. Lande, også Danmark, 
udpeger løbende arealer, der 
er beskyttet mod fx erhvervsfi-
skeri, men udfordringen er, at 
der stadig bliver fisket i mange 
af de områder og ofte med 
uhensigtsmæssige redskaber,” 
siger Thomas Kirk Sørensen. 
”Vi har brug for beskyttede

havområder, der ikke bliver 
påvirket af fiskeri. Urørt hav, 
som vi kender det med urørt 
skov, hvor naturen får ro og 
plads til at være sig selv”.
Beskyttede områder øger bio-
diversiteten. Efter USA i 1973 
indførte en lov mod al menne-
skelig aktivitet i visse nationa-
le havområder, er en række 
truede dyr vendt tilbage. I de 
amerikanske beskyttede om-
råder har bestanden udviklet 
sig positivt for 18 ud af 23 hav-
dyr, som for eksempel pukkel-
hval, havodder og søløve.

Havets Paris-aftale 
To-tredjedele af verdenshave-
ne er internationale farvande, 
og her halter beskyttelsen til 
gengæld gevaldigt: Blot 1,18 
procent er beskyttet. Det kræ-
ver forhandlinger landene 
imellem for at finde fælles løs-
ninger.
”Der mangler en større over-
vågning af områderne. Det er 
nemt nok at udpege beskytte-
de områder, men det kræver 
en bindende aftale mellem 
landene om at forpligtige sig 
til at beskytte og overvåge ver-

dens have,” siger Thomas Kirk 
Sørensen.
Et godt eksempel er Rosshavet 
ved Sydpolen. I 2016 under-
skrev 26 lande og EU en inter-
national aftale om at beskytte 
det enorme område, der er fi-
re gange så stort som Tysk-
land, mod fiskeri og naturud-
nyttelse.
I den kommende tid vil FN for-
handle om en international 
havtraktat, hvor målet er, at 30 
procent af verdenshavene skal 
beskyttes – en slags havets
Paris-aftale.

Næsten alle har nu adgang til strøm Kulrøgen letter i mange lande
Verdens kulforbrug falder. Det 
er godt for klima og miljø, for-
di kul forurener meget i for-
hold til den mængde energi, 
man får ud af det. 
Alene sidste år faldt kulforbru-
get med cirka tre procent, 
hvilket er det største årlige 
fald nogensinde og svarer til 
det samlede forbrug i Storbri-
tannien, Spanien og Tyskland. 
Det viser tal fra Det Internatio-
nale Energiagentur, IEA.
Kul er stadig verdens største 
energikilde, og i de senere år 
er der blevet åbnet flere nye 
kulkraftværker i blandt andet 
Kina og Indien. Men investe-
ringerne i nye værker falder 
nu kraftigt både i Asien og glo-
balt. Vedvarende energi er ble-
vet billigere, og kul kan ofte ik-
ke længere betale sig som 
brændstof. En del af kullet er-

stattes af naturgas, hvilket ik-
ke er en klimarigtig løsning i 
længden. Men afbrænding af 
gas udleder kun halvt så meget 
CO2 som kul. /TGJ

OMSTILLING Kulkraftværker 
verden over lukker, mens der 
bliver fundet mere bæredygtige 
løsninger.
 
FOTO: CCBY PATRICK

HJEMMELAVET 
En mongolsk 
familie bruger 
et solpanel til 
at producere 
strøm. 
FOTO: CCBY ESKINDER 
DEBEBE - UN PHOTO

VILDBASSE
Spækhuggeren 
er et af de 
dyr, der kan 
svømme i 
beskyttet 
farvand ud for 
Alaskas kyst. 
 
FOTO: CCBY 
CHRISTOPHER MICHEL

MERE HAV BLIVER BESKYTTET 
– OG DET VIRKER

VERDENS BEDSTE NYHEDER
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HVAD ER VERDENS 
BEDSTE NYHEDER?
Verdens Bedste Nyheder er et uaf
hængigt medie, der laver konstruktiv 
journalistik og kampagner. Vi fortæller 
om fremskridt og løsninger på verdens 
udfordringer.

Vores arbejde tager udgangspunkt i 
Verdensmålene for bæredygtig udvik
ling, der blandt andet handler om at 
afskaffe ekstrem fattigdom, mindske 
global ulighed og bekæmpe klima
forandringer.

Vi tror på, at nuanceret viden skaber 
håb – og at håb skaber motivation for 
handling. Læs mere på  
verdensbedstenyheder.dk og 
verdensmål.org
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DYRELIV
Af Thomas Gringer Jakobsen 

Med sit vingefang på næsten 
tre meter er den californiske 
kondor ikke bare en af ver-
dens største fugle. Det er også 
en af de fugle, der kan blive 
ældst. Faktisk kan den store 
gribbefugl blive op til 60 år 
gammel – hvis den altså får lov 
til det. 
Tidligere var det dog meget få 
kondorer, der levede så længe. 
Selvom kondoren har været 
fredet i Californien i hundrede 
år, er mange af fuglene allige-
vel blevet skudt, og selv
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1/4
af verdens 

parlaments- 
medlemmer er

kvinder
KILDE: FN’S SDG REPORT 2020

89% 
af verdens børn 
gennemfører nu 

grundskolen
KILDE: UNESCO

VERDEN I TAL

4,1
milliarder

mennesker er nu 
online

KILDE: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS 
UNION

Der er godt nyt for den store 
californiske kondor, som har 
været næsten udryddet. 

FLYVENDE Den californiske kondor er blevet reddet 
fra udryddelse gennem avlsprogrammer.
 
FOTO: CCBY USFWS PACIFIC SOUTHWEST REGION

VERDENS 
BEDSTE 
NYHEDER

de jægere, der ikke har været 
på jagt efter kondorer, har alli-
gevel ofte ramt dem indirekte. 
Jægerne brugte blyholdig am-
munition, og da kondoren er 
en ådselæder, er mange kond-
orer døde af blyforgiftning ef-
ter at have spist blyholdige re-
ster af døde dyr, som jægerne 
efterlod.
I 1987 var der kun 27 californi-
ske kondorer tilbage i verden, 
og de sidste vildtlevende fugle 
blev indfanget for at man kun-
ne se, om det kunne lade sig 
gøre at redde kondorerne ved 
at avle dem i fangenskab.
Det kunne det. I dag er der 518 
californiske kondorer i ver-
den, og mange af fuglene er 
blevet genudsat i det fri, hvor 
de selv er begyndt at få unger.
Sidste år trådte en lov mod bly-
holdig ammunition i kraft i Ca-
lifornien. Det øger chancen 
for, at de nyudsatte kondorer 
kan få lov at svæve i mange år 
over bjergene ved den ameri-
kanske vestkyst.





Inspiration fra 
Rudersdal - hvad 
kan man gøre og 
hvad bliver gjort?
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Unges Verdensmål 

Unges Verdensmål er en workshop for unge, der 
afholdes søndag 27. september 2020.  Inspira-
tionen er hentet i FN’s 17 Verdensmål, der skal 
bidrage til at finde fælles løsninger på jordens 
største problemer inden 2030. 

Projektet inviterer unge fra hele Rudersdal med 
til at inspirere hinanden til at tage ansvarsfulde 
og omsorgsfulde valg, der kan gøre en forskel – 
lokalt og globalt. Det handler om at stille skarpt 
på, hvordan man som enkeltperson, i foreninger 
og grupper og med fælles projekter på tværs 
af grupper kan gøre en forskel og bidrage til at 
omsætte Verdensmålene til konkrete handlinger. 

Workshop og rådslagning 
med plads til alle 
Alle kan være med og det er gratis for alle unge 
i Rudersdal at deltage. Har man talent for musik 
og sang eller bevægelse kan det sættes i spil, 
eller man kan byde ind som projektmager eller 
grøn ildsjæl.

De unge udstyres undervejs med redskaber og 
ny inspiration, der kan klæde den enkelte på til at 
være forandringsagent for Verdensmålene. Og 
fremfor alt er det en mulighed for at møde andre 
unge fra foreninger og grupper i hele Rudersdal.

Hvem står bag Unges 
Verdensmål?
Projektet er støttet af partnerskabspuljen 
i Rudersdal Kommune og er blevet til i et 
samarbejde mellem:

• Frivilligcenter Rudersdal 

• Ung i Rudersdal 

• Rudersdal Biblioteker 

• DFUNK

• Dansk Flygtningehjælps Ungdom 

• Verdensmål i Hverdagsliv 

Hør unge fra Rudersdal fortælle om Verdensmålene i en lille film på Facebook. Find link til filmen på 
https://borgersamling.rudersdal.dk/
eller på Facebook på https://llk.dk/w0l0qb

På workshoppen afklarer deltagerne sammen 
hvilke projekter, de ønsker at sætte deres energi 
bag, og hvordan de kan realisere ideerne. 
Metoden er rådslagning, som er kendt tilbage fra 
oprindelige stammefolk og blev taget i brug, når 
stammen stod overfor alvorlige situationer, der 
kunne true stammens velbefindende og over-
levelse. I dag færdes unge i mange komplekse 
situationer, hvor rådslagning stadig er brugbar 
til at undersøge en sag og afdække nye pers-
pektiver.

https://borgersamling.rudersdal.dk/
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Frivilliguge med fokus på 
bæredygtige fællesskaber

Hvad er bæredygtige      
fællesskaber og hvem kan 
være med i Frivilligugen?
Bæredygtige Fællesskaber defineres som 
fællesskaber, der er stærke og robuste, som 
peger fremad, gør en forskel for andre og inklu-
derer dem, der står udenfor. Temaet er inspi-
reret af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig 
udvikling, som sætter fokus på, at løsninger 
på jordens største problemer kræver fælles 
handling. Aktiviteterne i løbet af frivilligugen skal 
således inspirere og engagere borgere i at tage 
ansvarsfulde og omsorgsfulde valg, der kan 
gøre en forskel lokalt og globalt, samt invitere 
flere til at deltage i de fællesskaber, der opstår 
omkring lokal frivillighed.  

Projektet inviterer derfor frivillige foreninger og 
grupper til: 

• at vise deres bæredygtige fællesskaber 
frem og inspirere flere til at deltage aktivt 
og styrke civilsamfundet

• at synliggøre frivillige foreninger og 
grupper for hinanden og styrke fælles-
skabet på tværs

• at fejre lokalt frivilligt engagement og 
fællesskab.

Eksempler på tiltag i               
Frivilligugen: 

• Festuge på Bakkehuset i Vedbæk i samar-
bejde med Røde Kors besøgstjeneste, 
Søllerød Afdeling. Gratis kaffe og kage, 
salg af genbrugstøj, urtevandring og 
-smagsprøver, linedance, sang og musik, 
petanquekurser, frokost og jazz

• Temaeftermiddag ’Når Naturen Kalder’ 
med let træning i naturen, walk&talk, 
snobrød, båltaler, vild mad og fællessang 
på naturlegepladsen bag Kulturcenter 
Mariehøj

• Herreklubben med Dansk-Syrisk Kultur-
forening i Kulturcenter Mariehøj, hvor 
der blev hygget, spillet kort, skak og 
backgammon, som der er tradition for i 
Mellemøsten

• Affaldsindsamling med Mantzius for Børn, 
der som led i Danmarks Naturfrednings-
forenings årlige indsamling af affald i 
naturen fik samlet 1453 stykker plast og 
25 kg affald

• Klimakærlig mad skabt i fællesskab med 
Verdensmål i Hverdagsliv i skolekøkkenet 
på Skovlyskolen

• Samtaler om, hvordan dine aflagte 
ting bliver til bæredygtigt genbrug med 
Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikSe filmen om bæredygtige fællesskaber og 

frivilligugen på https://llk.dk/7eynvh

 “Frivilliguge for Bæredygtige Fællesskaber” er et projekt, der skal synliggøre og hylde 
kommunens frivillige foreninger og grupper, som til hverdag gør en forskel for deres sag, deres 
medmennesker og deres lokalområde.
Frivilligugen består af en række åbne events i løbet af uge 39 og fungerer som optakt til den 
årlige frivilligfest (der i 2020 desværre blev aflyst pga. situationen med corona) og Frivillig 
Fredag, som er hele Danmarks festdag for frivillighed og i år løb af stablen d. 25. september.
Projektet styres og koordineres i fællesskab mellem Rudersdal Kommunes Kultursekretariat, 
Frivilligcenter Rudersdal, Ung i Rudersdal og Rudersdal Bibliotekerne.  
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Bæredygtighedsdag – 
sammen om Verdensmål på 
Rudersdal Hovedbibliotek
Verdensmål, klima og bæredygtighed sætter 
dagsordenen. Ikke bare globalt og nationalt 
– men i dén grad også lokalt i Rudersdal 
Kommune. Mange af de stærke, lokale initiativer 
kunne borgerne, og særligt børnefamilierne, 
opleve og selv være en del af, da Rudersdal 
Bibliotekerne søndag 1. marts afholdte det store 
heldags-event ’Bæredygtighedsdag – sammen 
om Verdensmål’.

”I planlægningsfasen var der rygvind hele 
vejen. Uanset til hvem og hvor projektgruppen 
henvendte sig, blev de mødt med: Bæredyg-
tighed og Verdensmål omsat til hverdagsmål 
i børnehøjde…? Ja tak, det vil vi meget gerne 
være en del af”, fortæller bibliotekar Anne 
Hermansen, der sammen med bibliotekets 
øvrige arbejdsgruppe for faglig formidling, fri-
villige og fællesskaber har udviklet konceptet for 
bæredygtighedsdagen.

Og Anne fortsætter: ”Derfor var det muligt at 
sammensætte et varieret program stort set 
baseret på frivillige kræfter: Hovedbiblioteket 

i Birkerød var dagen igennem omdannet til ét 
stort oplevelseshus med en lang række kreative 
børneværksteder, der linkede op til spændende 
foredrag om det bæredygtige liv og klimakloge 
indlæg fra lokale kræfter om alt fra bier, blom-
ster og biodiversitet til genbrugsgarn, grøn mad, 
fremtidens varmekilder til genbrugsreparationer, 
økologiske skolehaver for børn og meget mere.” 
Bæredygtighedsdagen åbnede dørene kl. 
10.00. og sluttede kl. 16.00. Dagen igennem var 
samtlige stole foran scenen fyldt op med enga-
gerede, debat- og spørgelystne borgere, og 
børneværkstederne rundt om på hele biblioteket 
var i fuld gang. I alt var der 1.000 besøgende i 
løbet af dagen.

”Bæredygtighedsdagen er et eksempel på, 
hvordan biblioteket kan gribe en samfundsak-
tuel dagsorden som Verdensmål og medvirke 
til at understøtte kommunale initiativer. Fx har 
man i Rudersdal Kommune udrullet en helt ny 
affaldssorteringsordning, og der er stort fokus 
på at blive pesticidfri kommune. Begge dele blev 
udfoldet på Bæredygtighedsdagen med indlæg 

 Foto: Rasmus Barkler
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om bl.a., hvordan man som borger selv kan 
hjælpe med at skabe bedre betingelser for biodi-
versitet og giftfri have – samt med børneværk-
steder, hvor der blev bygget insekthoteller og 
leget med skraldeatletik og affaldssortering på 
tid”, fortæller Anne Hermansen.” Og afslutter: 

”Der findes både en masse lokale ildsjæle 
og stærke faglige kompetencer blandt vores 
borgere, som gerne vil bidrage til, at vi indretter 
os og lever mere bæredygtigt. Nogle arbejder 
ind i Verdensmålene på frivillig basis, andre 
professionelt via deres job. Via Bæredygtigheds-
dagen har de fået øje på hinanden – og hos 
borgerne blev det meget synligt, at der i vores 
nærmiljø allerede er mange konkrete tiltag og 
muligheder for at engagere sig i fællesskaber, 
der gør de store Verdensmål til håndgribelige 
hverdagsmål”.

Hvad man bl.a. kunne 
opleve på bæredyg-
tighedsdagen?
• Langbordshygge

• Klimakloge foredrag

• Kreative værksteder: 
• Reparations og sy-værksted 
• Insekthotel - værksted 
• Stofposeworkshop med kartoffel-

tryk
• Book-art af bibliotekets kasserede 

bøger
• Strikke- og hækleskole
• Redesign af alt fra gamle tasker og 

kagetallerkener til slidte sneakers
• Skraldeværksted med konkur-

rencer om skraldeatletik og affalds-
sortering på tid.
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Foreningen 
Verdensmål i Hverdagsliv
Verdensmål i Hverdagsliv er en non-profit 
forening i Rudersdal, der blev stiftet på 
Rudersdal Folkemødedag i 2018. Forenin-
gens formål er at udbrede kendskabet til 
Verdensmålene og styrke sammenhængen 
mellem Verdensmålene og vores handlinger 
i hverdagen – at gøre Verdensmålene til 
hverdagsmål. 

Sammen om             
Verdensmålene 
”I foreningen hjælper og inspirerer vi hinanden 
og andre med at oversætte Verdensmålene 
til hverdagshandlinger. Vi iværksætter kon-
krete tiltag, som både synliggør, hvordan vi 
kan leve mere bæredygtigt, og får dialogen 
og handlekraften i gang i forhold til Verdens-
målene”, fortæller foreningens initiativtager og 
formand Anette Buus Rosholm og fortsætter:
”Siden vi startede har vi arrangeret mange 
forskellige aktiviteter fra workshops, samtalesa-
loner, foredrag til recycled julegaver og kokkere-
ring af klimakærlig mad. Her i efteråret 2020 er 
vi med i et projekt om Unges Verdensmål.”
I ”17 små og store vanebrud” har foreningen 
samlet et overblik over, hvad man selv kan 
gøre i forhold til hvert af de 17 Verdensmål – i 
lille skala og i stor. Du kan finde et link til de 17 
vanebrud på hjemmesiden 
borgersamling.rudersdal.dk.

Hvem kan være med?
Alle kan være med i foreningen og deltage i og/
eller skabe aktiviteter, som oversætter Verdens-
målene til hverdagsliv. ”Vi er startet i Rudersdal, 
og vi håber, at foreningen kan sprede sig til andre 
dele af landet også, så der kommer mange flere 
lokale aktiviteter, hvor Verdensmålene bliver 
oversat til handlinger i hverdagen”, afslutter 
Anette Buus Rosholm.
Er du nysgerrig på at vide mere om foreningen 
Verdensmål i Hverdagsliv, kan du læse mere på 
foreningens hjemmeside 
Verdensmålihverdagsliv.dk.

http://borgersamling.rudersdal.dk.
http://Verdensmålihverdagsliv.dk. 
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Kom i gang – 
med foreningens 10 
lette 
1. Inviter din nabo ind på terrassen og 
udveksl gode tips til, hvordan I allerede 
med simple greb formindsker belast-
ningen på vores klode

2. Overvej om du ikke kan bruge en 
elcykel, der kan køre 45 km i timen til/fra 
arbejde? Ja – det er faktisk lovligt nu, og 
der er penge og CO2 at spare

3. Skift til et grønt elselskab i dag, det 
er hurtigt og ikke meget dyrere end den 
el, du allerede køber i dag. Så sikrer du 
dig, at du hver dag sætter et mindre CO2 
aftryk, uden at røre en finger

4. Hvis du ikke allerede har isoleret dit 
hus, så er det lige nu du skal i gang. Uisol-
erede bygninger er stadig en af de helt 
store syndere i vores energiforbrug. Og 
så kan det betale sig!

5. Lad være med at slå hele din 
græsplæne! – Ja, du kan øge biodiver-
siteten ved fx at lade være med at slå 
halvdelen af græsplænen og evt. fjerne 
lidt af græsset og drysse vilde blom-
sterfrø. Så halverer du den tid og energi, 
du bruger på at slå græsplænen og kan 
nyde sommeren i stedet

6. Hvis du ikke kan undvære dit hakkede 
øksekød, så bland det op 50/50 med 
plantefars og hakkede gulerødder. Det 
smager super godt!

7. Hvis du absolut skal ud at flyve, så 
vælg direkte fly, da det sviner mindre. 
Måske koster det en smule mere, til 
gengæld er det mere behageligt, og du 
mindsker risikoen for, at du mister din 
bagage

8. Tænk på om du har brug for de 
varer, der skal transporteres på tværs 
af jorden…der er masser af gode lokale 
varer

9. I dag er vaskepulver fuld af enzymer, 
som gør tøjet rent ved selv 30 grader…
herligt så kan du spare lidt penge og 
strøm her

10. Lad dine pensionspenge gøre
arbejdet for dig. Sæt dine penge i en af 
de grønne pensionsordninger, som langt 
de fleste pensionsselskaber har i dag.
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Byg en bedre verden

“Vi spejdere har et mål, som er virkelig stort. 
Vi vil nemlig bygge en bedre verden. Ikke 
bare en bedre hverdag, et bedre Værløse, 
Vejle, Vedbæk eller Vestsjælland, men en 
bedre verden.”

Sådan skriver Spejderne på deres hjemmeside 
i præsentationen af aktivitetsmaterialet Byg en 
bedre verden og fortsætter:
”Målet er så stort, at man ikke kan andet end at 
blive fuld af inspiration, når man tænker på det. 
Men samtidig kan det også let tage pusten fra 
en. For hvordan bygger man verden bedre på 
et spejdermøde en tirsdag aften? Hvordan ved 
man, at man har bygget en bedre verden, når 
man sidder i bussen på vej hjem fra weeken-
dens hyttetur?

Et af svarene er naturligvis, at vi gennem 
vores møder og ture udvikler ansvar hos børn 
og unge. Og at vi derved gør dem i stand til at 
tage bedre vare på verden omkring os. En del 
af dette arbejde handler om at vise vores spej-
dere, hvordan de allerede i en ung alder kan 

tage ansvar og bidrage til, at verden bliver et lidt 
bedre sted. Og her kan FN’s Verdensmål, som 
dette materiale baserer sig på, være en inspira-
tion”.

Fem spejderkorps – én forening
Spejderne er en børne- og ungdomsbevægelse 
med over 70.000 medlemmer, der med frilufts-
livet som ramme har aktiviteter for børn, unge 
og voksne. Fællesskaber er i fokus og spej-
derne udfordres og udvikles gennem oplevelser 
på lejre, ture og i aktiviteter.

Spejderne er en paraplyorganisation, der 
repræsenterer de fem danske spejderkorps; Det 
Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De 
grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spej-
derkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 
De fem spejderkorps har i mange år samarbej-
det om forskellige projekter, og i 2015 gik de 
fem spejderkorps sammen i den fælles forening 
Spejderne.
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Byg en bedre verden 
Er et aktivitetsmateriale, der henvender sig til alle spejdergrupper i Danmark. Materialet 
tager udgangspunkt i FN’s 17 Verdensmål. Tanken er, at aktiviteterne skal give spej-
dere landet over redskaber til at arbejde med bæredygtighed i hverdagen på en sjov og 
nærværende måde. 

Materialet giver inspiration til lege, spil og aktiviteter, der let kan indgå både i hverdagen 
i spejderhytten, på ture og i lejr. Aktiviteterne kan skaleres op og ned, så de passer til 
forskellige alderstrin, og så er de markeret med 1-3 symboler, der fortæller noget om, 
hvad det er for en type aktivitet:

Tænk: Er aktiviteter, hvor hjernen skal i omdrejninger (fx i ”Identitetsspil” der handler 
om, hvem vi er, og hvad det er, der definerer os som mennesker)

Tons: Er aktiviteter, der involverer fysisk aktivitet (fx legen ”Kampen om det gode job”, 
der handler om, hvor svært det er at komme ind i en stærk gruppe – hvor svært det kan 
være at få et godt job)

Kreer: Er aktiviteter, hvor der skal arbejdes kreativt eller skabes noget (fx ”Fremtidens 
spejdermad” over bål i form af snobrød med røgede buffalo- eller melorme som fyld).  

Der er inspiration til, hvordan man kan arbejde med alle 17 Verdensmål, og en del af 
aktiviteterne i materialet involverer både tænk, tons og/eller kreer. Og alle aktiviteter 
tager udgangspunkt i spejdernes DNA med udfordringer, der udvikler den enkelte, giver 
ansvar – og belønning i form af spejdermærker. :)

’Byg en bedre verden’ er blevet til i samarbejde med Tuborgfondet og udgivet i forbin-
delse med Spejderdagen 2018. Spejderdagen er den dag, hvor den uselviske St. 
Georgs heltegerninger fejres, bl.a. ved at spejdere landet over afgiver spejderløftet og 
lover at gøre deres bedste for at overholde spejderloven. Som en del af det lover de at 
efterlade verden en lille smule bedre, end da de fandt den. 

”Med FN’s Verdensmål har vi nu 17 mål, som vi kan arbejde efter for at bygge en bedre 
og mere bæredygtig verden, og selv lave vores egne heltegerninger”, skriver spejderne 
på hjemmesiden. 

Måske materialet ’Byg en bedre verden’ også kan inspirere andre til at gøre helte-
gerninger i deres hverdag – i foreninger, som frivillige, ellerdig og mig i de fællesskaber, 
vi indgår i? Du kan hente materialet på Spejdernes hjemmeside 
https://spejderne.dk/projekter/bedre-verden/

https://spejderne.dk/projekter/bedre-verden/
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Foreningen PEERS: 
relationer der gør en forskel  
Sundhed og trivsel - hvad 
er det?
FN’s Verdensmål nr. 3 er sundhed og trivsel. 
Det handler om at sikre et sundt liv for alle og 
fremme trivsel for alle aldersgrupper. 

I vores del af verden, er vi ikke er truet af ekstrem 
sult, nød og fattigdom, som dette Verdensmål 
bl.a. er rettet mod, men sundhed og trivsel kan 
også handle om fx at sikre, at alle – også dem, 
der har det svært – har gode muligheder for 
at indgå i relationer med andre mennesker og 
være en del af sociale fællesskaber. 

Hvem er PEERS?
PEERS er en non-profitorganisation i Rudersdal, 
der arbejder for at fremme mental sundhed og 
psykisk velvære hos børn, unge og voksne. 
Navnet kommer af det engelske begreb ”peer”, 
der betyder ”jævnbyrdige” eller ”ligemand”. ”Peer 
support” eller på dansk, ”peer støtte”, handler 
om at give og modtage jævnbyrdig støtte eller 
støtte i øjenhøjde. 

Foreningen PEERS er drevet af frivillige, der 
hovedsageligt er peer-støtter. Det betyder, 
at alle frivillige selv har oplevet på egen krop, 
hvad det vil sige at have det psykisk eller socialt 
svært. 

Erfaringerne fra egne udfordringer sættes i spil 
og bruges til at støtte andre, der har det svært. 
På hjemmesiden beskriver foreningen sig selv 
sådan her: 

”Vi er en flok rare mennesker, som enten selv 
har oplevet at have det svært, eller kender nogle 
tæt på i familien eller i vennekredsen, som har 
det svært.”

Projekterne i PEERS:

”Bro til hverdagslivet” 
”Bro til hverdagslivet” henvender sig til 
unge, voksne og ældre over 18 år og 
består af en række tilbud som fx: fortrolige 
1-1 snakke, følgeskab til oplevelser i 
kulturlivet, recovery caféforløb, som giver 
viden, øvelse og konkrete redskaber til 
selvudvikling, bisidder hjælp til møder 
med fx kommunen mm.. Aktiviteter og 
tilbud udvikles løbende.

”Back Stage”
”Backstage” er for unge i alderen 14–35 + 
år. ”Backstage” tør kigge om bag facaden 
og tilbyder en række aktiviteter, som fx: 
oplæg og workshops om det at være ung 
og opleve udfordringer (identitet, misbrug, 
psykiske udfordringer mm.), fortrolige 1-1 
snakke, ungerådgivning, fællesskaber og 
samarbejder om udvikling af ideer, aktivi-
teter osv.

Hvem støtter projekterne i PEERS?
Projekterne har fået økonomisk støtte fra 
Ung i Rudersdal og Center for Sociale 
Indsatser i Rudersdal Kommune. Der-
udover fundraiser foreningen også selv. 

Foruden økonomisk støtte bidrager 
kommunen også til projektet med en fri-
villigkoordinator, der bl.a. hjælper med at 
afstemme forventninger forening og fri-
villige imellem og dermed at sikre et godt 
samarbejde om projekterne. Samarbejde 
som involverer mange forskellige parter, 
herunder også kommunen.
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Fællesskab og relationer 
der gør en forskel
Når livet er en udfordring, kan det være svært at 
indgå i eller fastholde sociale fællesskaber og 
dermed relationen til andre mennesker. Glæden 
og livsmodet kan forsvinde og erstattes måske 
af følelser som ensomhed og af at ”være forkert”.   

Gennem aktiviteter og projekter, der er baseret 
på peer-støtte, arbejder PEERS for at skabe 
håb, mening og fællesskaber for alle og for 
at nedbryde tabuer om psykisk eller social 
sårbarhed. At blive mødt og forstået, præcis der, 
hvor man er, kan gøre det lettere at finde eller 
vende tilbage til et socialt og aktivt liv. Og netop 
relationer til andre, ”der er i samme båd”, kan 
gøre en forskel, fordi: 

• De sikrer forbindelse til andre mennesker
• De kan indgyde håb og fremtidsopti-

misme
• De kan give mulighed for at (gen)

opbygge og definere en ny, positiv iden-
titet

• De indebærer muligheden for at (gen)
finde meningen med livet 

• De kan give handlekraft og mulighed for 
at genvinde kontrollen over eget liv.            

      
Foreningen PEERS har fokus på peer-støtte 
i forhold til psykisk og social sårbarhed, men 
peer-støtte kan også bruges ind i andre 
sammenhænge fx i forhold til flygtninge, kræf-
tramte el.lign.     
   

Hvem kan være med i 
PEERS, og hvad kan man få 
ud af det?
Alle kan være med i PEERS. Der er ingen krav 
til, hvad man skal have oplevet, hverken for at 
være frivillig peer-støtte eller for at deltage i 
foreningens aktiviteter eller modtage støtte fra 
en af foreningens frivillige. 

”Vi tror på, at vi kan møde mennesker mere 
ligeværdigt, fordi vi forstår, hvad det vil sige at 
have det svært – vi har selv oplevet det på egen 
krop. Vi ved, at vi med vores egne erfaringer 
kan noget magisk”, står der bl.a. på foreningens 
hjemmeside. 

At fællesskab skaber magi, understreges af 
både deltagere og frivillige i PEERs’s aktiviteter 
og projekter. Her får du nogle eksempler på, 
hvad nogle af dem har fået ud af at være med i 
PEERS:

Deltagerne om PEERS:
”Jeg er kommet mere ud, jeg er blevet mere 
åben, jeg er blevet gladere, det er helt sikkert. I 
sådan en grad, at min familie har kunne mærke 
det også. Han [den frivillige peer-støtte] har 
givet mig mere lyst til livet”

”Jeg er ikke så ensom mere, og jeg kan mærke 
min sociale angst ikke spiller så meget ind 
længere. At møde hende [den frivillige peer-
støtte] har ansporet mig til at sige ja til nogle 
ting, nogle sociale arrangementer med venner 
og andre, som jeg før aldrig var taget med til. Nu 
bliver det ikke bare ved snakken, nu gør jeg det. 
jeg har lært, at jeg godt kan”
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Frivillige om PEERS:
”Pludselig får din sårbarhed en positiv rolle i dit 
liv. Det bliver pludselig en styrke, at man har 
været igennem alt det her, som har været svært. 
Før følte jeg, at det var spild af år, og at jeg bare 
skulle glemme det og skynde mig videre. Men i 
”Bro til hverdagslivet” har jeg lært så meget af at 
fortælle min egen historie, jeg er blevet afklaret 
omkring min egen sygdom og det, at jeg kommer 
ud til Oliver [modtager af en-til-en-støtte] og er et 
positivt håb, det at jeg taler opløftet omkring det 
at have udfordringer, og at man stadig kan en 
masse ting og har ressourcer, det smitter rigtig 
meget af på mig selv også. Det kan jeg virkelig 
mærke. Den følelse, at jeg kan mærke, at Oliver 
rykker sig i vores samarbejde, det giver mig en 
identitet tilbage – at jeg faktisk kan være noget 
for andre mennesker. Det er rigtig stort for mig.”

“Jeg har rykket mig helt vildt både personligt, 
fagligt og psykisk, og nu har jeg bedt om at blive 
indstillet til flexjob. Jeg har fået troen på, at jeg 
kan komme tilbage til arbejdsmarkedet ret snart. 
Det er virkelig stort for mig.”

Du kan finde flere udsagn fra deltagere og frivil-
lige og læse meget mere om PEERS på forenin-
gens hjemmeside, som du finder på www.peers.
nu.
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Chr. Hansen: teknologier til 
at mindske madspild og 
forbedre landbruget
Chr. Hansen er en verdensomspændende 
biotech-koncern, hvis hovedsæde ligger i DTU 
Science Park i Hørsholm i Rudersdal Kommune. 

Med udgangspunkt i en samling af næsten 
40.000 bakteriestammer forsker og producerer 
koncernen i bakteriekulturer og enzymer til 
mejeriprodukter og udvikler og sælger naturlige 
ingredienser til den brede fødevareindustri, til 
landbruget og til medicinalbranchen.

Bæredygtighed har siden 2017 været en del af 
Chr. Hansens overordnede forretningsstrategi.  
To år efter launch af deres nye strategi, blev 
de kåret som verdens mest bæredygtige virk-
somhed på World Economic Forum.
Fokus på mindre spild, mere sundhed og trivsel 
og bedre landbrug er en del af forretningsstrate-
gien.

Det var dog ikke jagten på hæder og priser, der 
drev Chr. Hansen til at arbejde med bæredyg-
tighed og adressere nogle af verdens store 
problemer i deres forretningsstrategi. Derimod 
var det koncernens øgede fokus på FN’s 17 
Verdensmål for bæredygtig udvikling, som 
dannede grundlag for, at topledelsen besluttede 
at integrere bæredygtighed og Verdensmålene i 
den overordnede virksomhedsstrategi.  Louise 
Rosenmeier, Chr. Hansens Sustainability 
partner i 2019 forklarer: ”Med Verdensmålene 
fik vi skærpet fokus på, hvor vores forretning-
smuligheder konkret ligger, og hvilke af Verdens-
målene vi meningsfuldt kan bidrage til. På den 
måde har målene være en fantastisk ramme for 
at kunne koble bæredygtighed sammen med 
vores forretning.”

Om processen til at forankre Verdensmålene 
i koncernens forretningsstrategi forklarer hun 
videre: ”Vi matchede målene op mod vores 
forretningsstrategi i forhold til, hvor vi kunne 
have størst indflydelse og påvirkning. Det 
bedste match fandt vi i tre Verdensmål: Mål 2: 
Stop sult, Mål 3: Styrk sundhed og trivsel og mål 
12: Ansvarligt forbrug og produktion. Dernæst 
opstillede vi langsigtede mål på hvert af disse 
områder og satte tal på, hvordan vi inden 2022 
vil bidrage til at begrænse madspild, fremme 
bæredygtigt landbrug og forbedre sundhed og 
trivsel i verden”.

Med klare mål for hvilke globale udfordringer 
Chr. Hansens produkter skulle være med til at 
løse, har koncernen kunne undersøge i hvor 
høj grad deres ca. 3.000 produkter bidrager til 
at understøtte de udvalgte Verdensmål. I 2019 
understøttede 82 pct. af koncernens omsæt-
ning op om de udvalgte delmål for bæredygtig 
udvikling.

Udover at anvende Verdensmålene i den over-
ordnede forretningsstrategi, arbejder koncernen 
også løbende på at forbedre sin præstation 
inden for miljø- og klimaaftryk, diversitet, indkøb 
og forretningsintegritet.
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Fra Louise Rosenmeier, Chr. Hansens 
Sustainability partner i 2019, lyder følgende 
råd til små og mellemstore virksomheder, 
der ønsker at integrere bæredygtighed i 
deres forretning:

• Tag udgangspunkt i FN’s Verdensmål for 
bæredygtig udvikling; Hvor kan I gøre en 
forskel? Afhængig af hvilken virksomhed 
man er, kan det være gennem produkter 
eller gennem ens fodaftryk f.eks. på klima, 
diversitet eller ansvarlig produktion.

• Sæt konkrete, ambitiøse og realistiske mål 
og identificer hvad der skal til for at opnå 
dem. Sæt alle sejl til for at få dokumenta-
tion og data, som viser jeres impact. Sørg 
for årlig afrapportering og opfølgning.

• Undersøg mulighed for partnerskaber. 
Som virksomhed kan man kun gøre så 
meget selv. Partnerskaber kan være store 
eller små i skala og kan omhandle alt fra 
produktudvikling, genanvendelse af affald 
og samarbejde med leverandører.

Phd i et af Chr. Hansens laboratorier, i gang 
med at undersøge potentialerne for en bestemt 
bakteriestamme
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Vi skal passe godt på vores 
gode grundvand 
Birkerød Vandforsyning (BIV) forsyner hver 
dag 6.000 andelshavere i Birkerød by, Bistrup, 
Kajerød, Ravnsnæs, Høsterkøb, Sandbjerg, 
Ubberød, Brådebæk, samt Forskningscen-
tret i Hørsholm, med rent drikkevand.  BIV 
har et vandværk, som håndterer vand fra 9 
grundvandsboringer i Rudersdal Kommune.

Rent drikkevand kræver 
grundvandsmagasiner uden 
pesticidrester
Siden sommeren 2019 har Birkerød Vand-
forsyning været samarbejdspartner i kampagnen 
Giftfrit Rudersdal, der har til formål at gøre alle 
grønne arealer – private såvel som 
virksomhedsejede og offentlige – pesticidfri.

For Birkerød Vandforsynings driftschef, Jens 
Ejnar Kristensen, var det ikke et spørgsmål 
om, hvorvidt forsyningen skulle indgå i samar-
bejdet. Brugen af pesticider har nemlig direkte 
konsekvenser for det, som Jens Ejnas arbejde 
centrerer sig om året rundt: At levere rent drik-
kevand. ”Hvis Birkerød Vandforsyning fortsat 
skal kunne levere rent drikkevand til sine 
andelshavere, er det væsentligt, at der ikke 
siver pesticider fra haver og landbrug ned i 
grundvandsmagasinerne, hvor Birkerød vand-
forsyning henter andelshavernes drikkevand,” 
siger han.

Mere liv i haven og 
rent vand er to sider af      
sammesag
Det er selvfølgelig det rene drikkevand, der 
fylder mest for Jens Ejnar Kristensen, som 
repræsentant for Birkerød Vandforsyning, men 
han ser Giftfrit Rudersdal-kampagnens fokus på 
biodiversitet, som mindst lige så vigtig. Faktisk 
mener han, at det hænger uløseligt sammen: 

”For mit arbejde er det vigtigste selvfølgelig det 
rene drikkevand, men man kan jo ikke skille 
de to ting ad – rent drikkevand og øget biodi-
versitet er i og for sig to elementer i samme 
økosystem. De grundvandsmagasiner hvor vi 
og Rudersdals anden vandforsyning, Novafos, 
henter drikkevandet, ligger jo under vores haver, 
under industri- og virksomhedsgrunde, og under 
kommunens grønne arealer. Kan vi appellere til 
ejerne af disse arealer, ved at fokusere på mere 
liv i haven, så er det jo kun godt.”
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En aktiv kamp for rent   
drikkevand og øget          
biodiversitet
Samarbejdet omkring Giftfrit Rudersdal er et af 
flere tiltag, som Birkerød Vandforsyning deltager 
i for at sætte rent drikkevand på dagsordenen. ”Vi 
arbejder på flere niveauer på at skabe opmærk-
somhed på vigtigheden af rent drikkevand og 
øget biodiversitet, både lokalt og nationalt, 
forklarer formand for Birkerød Vandforsynings 
bestyrelse, Erik Arvin, og fortsætter: ”Jeg har 
været medforslagsstiller på borgerforslaget 
om øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup 
og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i 
haver og på offentlige fællesarealer. Forslaget 
fik over 53.000 underskrifter i efteråret 2019, 
hvilket betød, at det blev behandlet i Folketinget 
i januar og maj 2020. Forslaget endte godt nok 
med at blive stemt ned af formelle grunde, men 
miljøminister Lea Wermelin sidder lige nu og 
forbereder et lovforslag, der har samme formål 
som det borgerforslag, jeg har været med til at 
stille.”

Renere drikkevand og øget biodiversitet på land 
og i havet har deres egne Verdensmål, nemlig 
mål 6: Rent vand og sanitet, mål 14: Livet i havet 
og mål 15: Livet på land.
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Firbenede og frivillige 
kræfter sikrer høj 
biodiversitet i Maglemosen

Et ønske om mere natur i 
Maglemosen, der går 30 år 
tilbage i tiden
Maglemosen har ikke altid været så rig på fugle- 
og insektliv, som den er i dag. Det frivillige foren-
ingsliv har spillet en stor rolle de sidste 30 år for 
at Maglemosen nu er en fredet naturperle, som 
Rudersdals borgere nyder året rundt.

Marianne Villumsen, formand for Maglemosens 
Naturpleje fortæller om foreningens opstart: 
”Vi startede Foreningen Maglemosens Natur-
pleje for at bekæmpe bjørneklo i Maglemosen 
i 1990. Det foregik med håndkraft ved at skære 
rødderne over. For at hjælpe os med arbe-
jdet, anskaffede foreningen nogle får, som gik i 
Maglemosen og spiste af væksterne.”

De fritgående dyr var de første store dyr på 
området, som i 1990’erne var dækket af pilekrat 
og med et begrænset dyre- og planteliv, som 
der dog med Maglemosens Naturplejes hjælp 
snart skulle laves om på: ”Et af medlemmerne 
af vores bestyrelse havde et ideal at få en 
artsrigdom i Maglemosen, fordi det ville skabe 
en positiv indflydelse på biodiversiteten. Det 

Foreningen Maglemosens Naturpleje har 
siden 1990 hjulpet først Forsvarskomman-
doen og sidenhen Rudersdal Kommune med 
naturpleje af Maglemosen. Maglemosen er et 
sump- og moseområde i Vedbæk, der i dag 
huser mange spændende fugle, insekter og 
plantearter.

var i starten af 1990’erne, længe før der blev 
snakket om biodiversitet i bredere kredse, men 
det betød, at den positive udvikling i plantelivet 
på de afgræssede arealer, blev registreret, og 
at det første forslag til en plejeplan for Magle-
mosen blev lavet,” fortæller Marianne Villumsen.

Efterhånden som naturplejen af Maglemosen 
skred frem med frivillige kræfter, og pleje-
planerne blev indført, blev opgaven også mere 
omfattende. I 2011 overtog kommunen området 
fra Forsvarskommandoen, og i de følgende år 
blev en omfattende plejeplan sat i værk, bl.a. 
ved rydning af store mængder pileskov og 
udsættelse af køer på moseengene. ”I dag har 
kommunen været behjælpelig med at overtage 
naturplejen i Maglemosen. Kommunen har bl.a. 
bidraget til, at der i dag går køer i Maglemosen 
i stedet for de får, som vi havde gående, men 
princippet er det samme,” fortæller Marianne 
Villumsen.

Gennem foreningslivet kan 
man flytte bjerge – eller 
moser
Marianne Villumsen er ikke i tvivl om, hvor 
meget foreningens frivillige kræfter har betydet 
for udviklingen af, at Maglemosen er blevet 
det værdifulde naturområde, som besøgende 
betragter den som i dag.



”Jo bedre man kender en sag og jo flere man 
kan mobilisere, jo større chance er der for, at 
der bliver lyttet til en. For Foreningen Maglemo-
sens Naturpleje har det betydet, at vi har kunnet 
bidrage med metoder til at pleje et vådt natur-
område som Maglemosen, så det forhåbentlig 
får en større biodiversitet. Målet er ikke nået 
endnu, men vi har oplevet en stor interesse fra 
bl.a. universiteter, forvaltninger, konsulenter 
og folk fra Landbrugsstyrelsen og fra Natur-
styrelsen, som alle ved meget om naturpleje, og 
som gerne ville drøfte emnet med udgangspunkt 
i Maglemosen,” beretter Marianne Villumsen, og 
fortsætter: ”Den viden der er skabt i 
arbejdet med Maglemosen bliver der stort behov 
for, efterhånden som vådområder bliver taget ud 
af landbruget i hele Danmark.”

Maglemosen er i dag et af Rudersdals fineste 
naturområder, som flittigt bliver besøgt af både 
lokale til eftermiddagstur og af forskere og stude-
rende. Koblingen mellem frivillige og offentlige 
kræfter har løftet Maglemosen til en rekreativ 
naturperle og har samtidig over 30 år givet et 
professionelt bud på, hvordan man kan højne 
biodiversiteten til gavn for hele det omkringlig-
gende samfund.

Biodiversitet er omfattet af Verdensmål 15: Livet 
på land.
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Tal og fakta 
om Rudersdal
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Om borgerne:

Sundhed, livsstil og forbrug

• Der bor omkring 57.000 mennesker i Rudersdal. Lidt under en tredjedel er 60 år eller ældre. For 
kommunens borgere under ét, steg gennemsnitsalderen med 1,7 år fra 2007 til 2020. Den 1. januar 
2020 var den ældste kvinde i kommunen 104 år, mens den ældste mand var 102 år.

• Sundhed: 74 % af voksne i Rudersdal Kommune benytter sig af naturen til at være aktiv. Ca. 98 % 
af borgerne i Rudersdal oplever, at de har let adgang til grønne områder, cykelstier og gangstier i 
kommunen.

• Sundhed: 25 % af borgerne i Rudersdal opfylder ikke WHO’s minimumsanbefaling for bevægelse. 
7.700 borgere ønsker at være mere aktive. 30 % af borgerne har inaktiv transport til og fra arbejde, 
hvilket i Region H er 20 %. Af borgerne i Rudersdal har 9 % et usundt kostmønster, i Region H er det 
12 %.

• Sundhed: 11,2 % af borgerne i Rudersdal er dagligrygere, 17,2 % har forhøjet blodtryk og 8,8 % 
har et storforbrug af alkohol. Gennemsnittet i Region H er hhv. 15,2 %, 16,2 % og 8,4 %.  Af borg-
erne i Rudersdal har 28 % en risikabel alkoholadfærd. I Region H er det 24 %. Til gengæld er den 
forventede middellevetid for en nyfødt i Rudersdal Kommune 83,3 år mod 80,9 år på landsplan.

• Sundhed: 11 % af borgerne i Rudersdal har dårligt mentalt helbred, i Region H er det 14 %. I Ruders-
dals gymnasier har 56 % altid eller ofte for meget at se til. Det gælder i højere grad for piger end 
drenge.

• Forbrug: Rudersdal Kommune udleder 5,8 ton CO2 pr. indbygger, mens der på landsplan bliver 
udledt 7,5 tons CO2 i gennemsnit pr. indbygger.

• Forbrug: To ud af tre familier i kommunen har bil. Mere end hver femte familie råder over 2 eller flere 
biler. Det er en dobbelt så høj andel som i Region H.

• Forbrug: CO2-udledning fra personbiler (benzin) inden for Rudersdal kommune er mere end 3550 
ton CO2-ækvivalenter om året, hvilket ville kræve i omegnen af fx 880.000 m2 bøgeskov (svarende 
til 123 fodboldbaner) ca. 60 år at optage sådan en mængde CO2.

• Indkomst: Familierne i Rudersdal har i gennemsnit den højeste nettoformue i landet. I gennemsnit 
har en familie i Rudersdal en formue på 6,3 mio. kr. mod 2 mio. kr. på landsplan.

Kilde: Danmarks Statistik samt Rudersdal Kommunes egne planer, undersøgelser og rapporter, 
bl.a. Budgetforslag 2021, Sundhed i Rudersdal 2017, Kommuneplan 2017, Kommuneplan 2021, 
Kommunalt Erhvervsoverblik 2020, Kvalitetsrapport: Skoleårene 2017-2019 m.fl.
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Om borgerne:

Uddannelse, beskæftigelse 
og ligestilling
• Uddannelse: Ca. 35 % af de 25-69-årige i Rudersdal har en lang, videregående uddannelse. 

Gennemsnittet for Region H er ca. 28 %. 

• Uddannelse: Karaktergennemsnittet for de bundne prøver ved 9. klassernes afgangsprøver for var 
for Rudersdal 8,0 mens landsgennemsnittet var 7,0 for skoleårene 2017/2018 samt 2018/2019.

• Uddannelse og sundhed: Det fremgår af de seneste trivselsmålinger, at Rudersdal Kommune ligger 
over landsgennemsnittet indenfor alle fire trivselsindikatorer i skolerne: social trivsel, faglig trivsel, 
støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne i Rudersdal Kommune har en rigtig god social og 
faglig trivsel, men oplever i mindre grad støtte og inspiration i deres undervisning.

• Beskæftigelse og ligestilling: Rudersdal har en ledighedsprocent på ca. 2,6, svarende til 627 ledige 
i arbejdsstyrken i 2018. Andelen af kvinder og mænd der er i beskæftigelse er stort set den samme.

• Ligestilling: I Rudersdal Kommune var hver tredje af de opstillede kandidater ved det seneste kommu-
nalvalg en kvinde. På landsplan var andelen af kvinder en smule lavere. I Rudersdal udgjorde kvin-
derne næsten 35 % af de valgte kandidater mod 33 % på landsplan. Blandt de opstillede kandidater 
i Rudersdal blev mindre end hver femte mand valgt til kommunalbestyrelsen, mens det var lidt mere 
end hver femte kvinde, der blev valgt. 

• Beskæftigelse og ligestilling: Der er væsentligt flere mænd end kvinder i Rudersdal, der er selvstæn-
dige. Andelen af kvindelige lønmodtagere med ledelsesarbejde er væsentligt lavere end blandt 
mændene. Der er dog flere kvinder med bopæl i Rudersdal, som har ledelsesarbejde, end lands-
gennemsnittet. Mænd har en højere gennemsnitsindkomst end kvinder uanset, om der ses på lønind-
komst, virksomhedsoverskud, formueindkomst (renteindtægter, aktieindkomst mv.) eller skattepligtig 
indkomst.

Kilde: Danmarks Statistik samt Rudersdal Kommunes egne planer, undersøgelser og rapporter, 
bl.a. Budgetforslag 2021, Sundhed i Rudersdal 2017, Kommuneplan 2017, Kommuneplan 2021, 
Kommunalt Erhvervsoverblik 2020, Kvalitetsrapport: Skoleårene 2017-2019 m.fl.
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Om området:

By, natur og biodiversitet
• Der er ca. 24.700 boliger i Rudersdal. Der er relativt få boliger under 125 m2 og relativt mange boliger 

over 150 m2 i Rudersdal Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet.

• Huse udgør næsten 60 % af boligerne i kommunen, hvilket stort set svarer til landsgennemsnittet. 
Der er lidt færre almene boliger end på landsplan.

• Rudersdal har et areal på godt 73 km2 og måler ca. 10 km fra øst mod vest og ca. syv km fra nord 
til syd. Mere end 60 % af arealet er grønne områder. Det svarer til 135 m2 offentligt grønt område pr. 
borger i Rudersdal. 

• RudersdalRuten strækker sig gennem hele Rudersdal Kommune med en maratondistance på 42,195 
km til brug for alle - vandrere, stavgængere, løbere, cyklister m.fl.

• Beskyttede naturtyper (søer, moser, enge mm) udgør 22 % af de grønne områder.

• En undersøgelse af bl.a. Danmarks Naturfredningsforening fra 2017 viser, at Rudersdal kommune 
ligger på en sjetteplads i en landsdækkende bedømmelse af naturværdier i kommunerne – den 
såkaldte naturkapital.

• Vaserne er et af kommunens vigtigste naturområder, som både indgår i EU-habitatområde og 
EU-fuglebeskyttelsesområde. Der er set mere end 180 fuglearter i Vaserne og i Vaserne er der givet 
tilladelse til en række plejeindgreb til fordel for to ret sjældne vandinsekter: Lys skivevandkalv og Stor 
kærguldsmed.

• I moseområdet Malmmosen kan man finde sjældne planter som kæruld og den kødædende plante 
soldug.

• Der er mere end 600 små og store søer i Rudersdal.

Kilde: Danmarks Statistik samt Rudersdal Kommunes egne planer, undersøgelser og rapporter, 
bl.a. Budgetforslag 2021, Sundhed i Rudersdal 2017, Kommuneplan 2017, Kommuneplan 2021, 
Kommunalt Erhvervsoverblik 2020, Kvalitetsrapport: Skoleårene 2017-2019 m.fl.
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Om aktiviteter & erhverv:

Kultur, foreningsliv og 
virksomheder
• Der er ca. 480 foreninger i Rudersdal.

• Ca. 180 af dem får tilskud til børne- og ungdomsaktiviteter.

• De øvrige ca. 300 foreninger (heraf ca. 160 have- og grundejerforeninger) modtager ikke økonomisk 
tilskud, men bliver støttet på anden måde, f.eks. ved at få stillet kommunale lokaler til rådighed. 

• De frivillige foreninger dækker såvel idræt, unge, kultur, aftenskole og socialt arbejde, og de yder i høj 
grad en indsats for levendegørelsen af kommunens kulturpolitik.

• På landsplan er der ca. 40 % frivillige

• I Rudersdal deltager ca. 1600 borgere i bestyrelser og brugerråd (fx skolebestyrelser, handicapråd, 
brugerråd ved idrætsanlæg og kulturhuse)

• Der er 29.430 arbejdspladser i Rudersdal.

• Der er ca. 3.300 virksomheder i Rudersdal, heraf er ca. 1.600 enkeltmandsvirksomheder.

Kilde: Danmarks Statistik samt Rudersdal Kommunes egne planer, undersøgelser og rapporter, 
bl.a. Budgetforslag 2021, Sundhed i Rudersdal 2017, Kommuneplan 2017, Kommuneplan 2021, 
Kommunalt Erhvervsoverblik 2020, Kvalitetsrapport: Skoleårene 2017-2019 m.fl.
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Om kommunen: 

Egne indsatser 

Nogle eksempler på vej mod miljømæssig bæredygtighed

• Kommunen har reduceret CO2-udledningen fra kommunens egne bygninger med 23 % i perio-
         den 2009-2014.

• Kommunen er i gang med at udskifte 95 % af 12.500 lyskilder til LED, hvilket sparer miljøet for 
241 tons CO2 pr. år og reducerer elforbruget med 50 %.

• 76 af Kommunens egne institutioner har indtil videre fået implementeret affaldssortering (på 
administration, skoler, dagtilbud, kulturhuse, idrætscentre mm.). 

• I sommeren 2019 valgte Kommunen helt at udfase pesticider fra driften af kommunale grønne 
områder, naturarealer og ved offentlige veje og stier.




