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Formand for Miljørådet Ingvar Frier introducerede aftens deltagere til at lave deres egen oksekødsburger 

ud fra friske råvarer, som var stillet pænt op i kantinen. Herefter kunne man få sig et glas vand, nyde sin 

burger og få en hyggelig snak med sidemanden. 

 

Efter spisningen bød næstformand Charlotte Søllner Hernø velkommen og forklarede, hvorfor det netop 

var oksekødsburgere, der var valgt til aftens anledning, og ikke vegetarburgere.  

Charlotte oplyste, at det dels var en måde at tiltrække et større publikum på, og dels at oksekødet, som var 

fra fritgående økologisk kvæg fra Stengården, ikke er den store skurk i forbindelse med klimakrisen. 

Charlotte forklarede således, at køer oftest bliver nævnt i en negativ kontekst, når det gælder CO2. Dette er 

dog ikke så enkelt som det lyder. CO2 og metan kommer fra koens nedbrydning af græs og planter, koen 

har spist. Planterne opsuger CO2 fra atmosfæren, mens de vokser og laver fotosyntese. Under ideelle 

forhold vil der være en fuldstændig balance imellem dem, der spiser, og planterne der gror. I dag er der dog 

sket en ændring til det værre, og der er ikke længere en balance. Tværtimod. 

Køer, kvæg og andre drøvtyggere bidrager under optimale forhold ikke med en forhøjelse af CO2-indholdet i 

atmosfæren. Men i dag står langt de fleste køer hele deres liv i stalde og bliver fodret med foder udefra. 

Der bliver brugt meget energi samt strøm for at kunne dyrke jorden. Der bliver også brugt kunstgødning 

samt CO2-udledende landbrugsmaskiner. Charlotte oplyste, at der i1930-1980 var dobbelt så mange køer i 

Danmark, end der er i dag. Der var 3 millioner i 30’erne, mens vi i dag kun har 1,4 millioner køer. Dvs. at 

tallet er faldet med 52% i alt. Til gengæld er bilpakken steget med 1.756%, som er tal fra 2018. I 1938 var 

der 20 kreaturer pr. bil i dag er der næsten tre motorkøretøjer pr. kreatur. Charlotte forklarede, at ca. 2/3 

dele af verdens CO2 udledning kommer fra energi, opvarmning og transport. Oksekødet, som er fra 

fritgående kvæg, kan under de rette omstændigheder have en positiv effekt på biodiversiteten og en 

negativ på CO2. Charlotte forklarede endvidere, at næsten alt fra en ko bliver brugt. Det meste af koen 

bliver spist af menneskerne, og resterne bliver brugt til dyrefoder. Der er kun få dele der ikke bliver brugt 

som fx kraniet og skindet. Det der ikke anvendes, ryger i biogasanlæg, som bruges til fjernvarme og 

gasvarme. Charlotte forklarede derefter, at jordens største problem ikke er køer, men antallet af 

mennesker samt vores adfærd og forbrug. Derefter sluttede Charlotte pænt af, bød Jesper Theilgaard 

velkommen og overgav ham ordet. 

 

 

Hvad er CO2 egentlig ved meteorolog Jesper Theilgaard 

Jesper startede med at forklare, at CO2 er vores usynlige ven eller usynlige fjende, da det er svært at 

forholde sig til noget, man ikke kan se eller føle i hænderne. Jesper forklarede, at det er svært da CO2 er en 

gasart, som flyver rundt omkring os. CO2 består af et kulstofatom (C) og to iltatomer (O) bundet sammen, 

som er en kemisk forbindelse, vi har virkelig meget glæde af. Jesper forklarede, at alt det, som gror, har 

glæde af CO2. Jesper oplyste, at vi har en fantastisk symbiose med planterne, der via fotosyntesen 



forbruger CO2 og producere ilt, som vi indånder. Jesper forklarede efterfølgende, hvad der kendetegner de 

tre gasarter: Ilt, kuldioxid og kvælstofdioxid (NO2. Han forklarerede, at ilt består af to atomer, bundet 

sammen i en dobbeltbinding som er meget stabil, og kan ikke rokke sig. CO2 og NO2 er mere komplekse.  

 

Hvad er det egentligt atomer og molekyler kan? 

Jesper oplyste, at atomer og molekyler er et grundelement for vores bestanddele, som altid har været der, 

men som lige pludselig er blevet omdrejningspunktet for vores diskussion om klima. Jesper oplyste, 

derefter at energibalancen er meget vigtig for forståelsen af, hvordan vores klima og jord fungerer. Jesper 

forklarede, at vi får vores energi fra solen. Solen er ca. 6.000 grader varm, og jo varmere et legeme er, jo 

kortere er de bølgelængder, som det udstråler. Den korte bølgestråling har nogle egenskaber, når den 

rammer jordens atmosfære. Den går stort set igennem jordens atmosfære, meget lidt bliver filtreret fra 

undervejs af skyernes overside. Jesper oplyste, at uden energien fra solen ville vi ikke være her. Jorden ville 

se anderledes ud. Vi bruger energien fra solen til liv, vækst, smeltning, opvarmning og fordampning. Alt 

hvad vi foretager os er med energi fra solen. Jesper forklarede, at jorden heldigvis er koldere end solen. 

Jorden er gennemsnitlig ca. 15 grader varm. Den lave temperatur ift. solen gør, at strålingen på 

jordoverfladen er længere. Når de korte stråler rammer jorden og varmer den op, afgiver jorden varme via 

langbølget stråling. Disse stråler afgives til verdensrummet, men nogle fanges af molekylerne i 

drivhusgasserne, som sender strålingen ud i alle mulige retninger – også tilbage til jordoverfladen. Jesper 

oplyste, at vi skal opfatte drivhusgassen som en dyne over jorden, som holder på varmen. Uden 

drivhusgassen ville temperaturen være ca. 30 grader lavere, og så ville jorden være -15 i stedet for +15 

grader. Men denne ”dyne” er blevet for tyk og opfanger og tilbagesender derfor for meget af jordens 

udstråling og derfor stiger temperaturen på Jorden. Det er det, der kaldes drivhuseffekten. 

Jesper oplyste, at vi skal passe på det, vi har, det er hele humlen med alt det her og at vi er blevet mange 

flere mennesker på jorden, som alle vil have del i de goder der findes. Jesper forklarede derefter, at med 

vores levevis her på kloden, så har vi brugt meget tid på at gøre tingene lettere for os selv. Det er gjort med 

hjælp fra energi. Vi skal bruge rigtigt meget energi for at holde liv i vores tilværelse. Jesper forklarede, at vi i 

gamle dage brugte meget mindre energi. I dag skal der meget mere til, grundet vores behov. Et eksempel 

Jesper brugte, var en dampmaskine der ved hjælp af kul, kunne bidrage til at skabe en bedre og lettere 

tilværelse for mennesket. Jesper oplyste, at det er hele mantraet siden 1700-tallet, at alt hvad der opfindes, 

skal gøres nemmere for os forbrugere. Alt hvad vi køber i dag, har det formål. Jesper oplyste, at vores 

tilværelse for 30 år siden var meget anderledes. I dag er der mange ting, vi ikke behøver at gøre mere. Fx 

behøver man ikke tage på rådhuset, posthuset eller selv handle i fysiske butikker. Jesper Forklarede, at 

efter 2. verdenskrig skulle verden bygges op igen. Mange fik hus og bil, fordi økonomien bragede derudaf, 

men ingen stillede spørgsmål ved, om det er fornuftigt, det vi har gang i. Jesper forklarede, at han som barn 

ikke kunne spise kød hver dag. Det var en festdag, når der var kød på bordet, dog havde man det stadig 

godt. Jesper oplyste, at i takt med at flere fik en bedre økonomi, spiste flere også mere kød. Jesper 

forklarede, at mennesket har glemt at udnytte tingene til det vitterlig ikke kan mere, man vælger ikke at 

reparere sine ødelagte varer mere, man køber i stedet nyt. Det giver et kæmpe resursespild.  

 

Jesper vendte derefter tilbage til drivhusgasserne, som forbliver i atmosfæren. Jesper forklarede, at vi 

bruger energi, som udledes i atmosfæren og som gør dynen mere effektiv. Der er intet overraskende i, at 

hvis man tager en dyne på om sommeren, så bliver det varmere under dynen. Jesper oplyste, at man med 

iskerner kan måle, hvor meget CO2 niveauet var tilbage i tiden. Jesper oplyste, at det interessante at se på 

denne kurve er den stabile variation/bølge, der har været, hvad angår CO2 indholdet i atmosfæren en 

million år tilbage. Når kurven er høj, har vi en mellemistid, så er jorden varm, derefter afgiver havet CO2, 



som bliver sendt op i atmosfæren, for at skabe en ligevægtstilstand, og så har vi mere CO2 i atmosfæren, op 

til 280 ppm (Parts per million/PPM). Jesper oplyste, at der er foretaget målinger på, at der er ca. 3-4 watt 

pr. kvm, som vi får ekstra energi af. Det bliver til rigtig meget watt og energi, som naturen bruger på hvad 

den har lyst til, det kan vi ikke styre. Det kan være til fx opvarmning af is, smeltning, fordampning m.m. 

Jesper forklarede, at det er den ekstra energi, som er grundlaget for klimaforandringerne. Hvis ikke vi havde 

den ekstra energi, ville klimaet være stabilt. Vi ændrer således livsbetingelserne på kloden. Jesper oplyste, 

at forandringerne ændrer livet for 8 milliarder mennesker, derfor er den så interessant at tale om. 

Vilkårene ændrer sig også for os hjemme i Danmark, dog er vi rige, så vi har lettere ved at klare det. Jesper 

påpegede dog, at fattige lande ikke vil klare det på samme måde. Jesper forklarede, vigtigheden med viden 

omkring netop CO2. Jesper forklarede, at det er vigtigt for os at kunne forstå tiltagene fra politikerne. Jesper 

oplyste, at vi som mennesker har sat os for en opgave at gøre kurven vandret. Danmark udleder mindre 

CO2 sammen med USA, da de har skiftet deres kul ud med vedvarende energikilder som sol, vand og varme. 

Dog skal man være opmærksom på Indien, som er jordens mest folkerige nation. De bruger af den grund 

meget energi. Jesper forklarede, at Indien nu burde blive hjulpet i gang med at bruge klimavenlige 

energikilder. Jesper oplyste, at Kinas CO2-udledning steg meget i år 2000, grundet vores forbrug og vores 

ønske om billigere varer. Kina kunne tilbyde billig arbejdskraft og billig energi. Jesper oplyste, at under 

Corona var vi mennesker gode til at indordne os de tiltag, der blev vedtaget. Det samme er ikke gældende, 

når det omhandler klimaet og vores forbrug. Jesper forklarede, at det skyldes, at det ikke er nærværende. 

Når mennesker ikke kan se og føle det, så gør vi heller ikke noget ved det. Jesper oplyste, at vi skal være 

opmærksomme på de forandringer, vi kan se lige nu i verden, som er en temperaturstigning på 1,1 grad. Vi 

ser ekstrem nedbør og ekstrem varme. Ifølge Paris-aftalen må vi ikke komme over 2,0 grader. Jesper 

forklarede, at de ekstreme vejrforhold dog fortsætter, og at det bliver kun værre. Jesper oplyste, at det 

handler meget om hvilke tiltag, vi sætter i gang nu. Løsningen på dette er todelt, vi kan på den ene side 

tilpasse os. Det ser man rundt omkring i kommunerne. Vi skal løbende tilpasse os de nye ting, der sker. Det 

handler om at være på forkant. Og så er der mitigation, dvs. afbødning, som er at løse problemerne på lang 

sigt, fx ved bølgeenergi, vandkraft, atomkraft m.m. Jesper forklarede, at det danske bidrag til den globale 

udledning er minimal på papiret, dog følger der en moralsk forpligtelse, da Danmark har nydt godt af hele 

udledningen. Jesper forklarede yderligere, at vi kunne blive et fremgangsland på udledningen og dermed 

tjene penge i fremtiden på det. 

 

 

Herefter gav Jesper deltagerne muligheden for at stille ham spørgsmål. 

 

Spørgsmål og svar 

Hvad skal vi gøre? 

 

Jesper svarede, at vi som mennesker skal ændre vores adfærd. Jesper kom med et eksempel angående hvor 

mange, der ejer en boremaskine. Der kom en skov af hænder. Det er alt for meget resursespild, at have en 

boremaskine stående hjemme, man kun bruger 5 gange om året. Man kunne i stedet have en 

værktøjskasse i ens boligforening. Det ville spare ens forbrug meget – og derved produktion af fx 

boremaskiner.  

 

En anden måde kunne være via vores fødevarer, som er meget omkostningskrævende i produktionen. 

Jesper forklarede, at der bliver lavet mad til 12 milliarder mennesker hver dag, 6 milliarder mennesker 

spiser noget af det, resten bliver smidt ud, mens 2 milliarder mennesker ikke får noget. Jespers forslag er at 

undgå madspild, spise mindre kød og spise lokalt og sæsonvarer.  



 

Jesper oplyste, at offentlig transport er en god måde at reducere sit forbrug på. Det er ikke så sjovt at vente 

på bussen, men det ville hjælpe meget på vores problemer, hvis mange flere gjorde det. 

 

Spørgsmål og svar: 

Har skolerne disse informationer som læring til børnene? 

 

Jesper svarede, at skolerne er opmærksomme på det og at han har været ude på mange skoler. 

 

Spørgsmål og svar: 

Findes der teknologi til at fjerne CO2 i atmosfæren? 

 

Jesper svarede, der findes teknologi til at fjerne CO2 i atmosfæren, det kan trække luften ind igennem nogle 

ventilatorer også ind igennem noget kemi, som ikke er skadeligt.  

 

Efter besvarelserne, fik Ingvar Frier som er formand for Miljørådet ordet. Ingvar sagde pænt tak til Jesper 

Theilgaard for hans fine foredrag om CO2, som blev afsluttet med klapsalver fra publikum.  

 

Ingvar oplyste, at der vil foregå valg til Miljørådet. Ingvar forklarede kort, hvad Miljørådet går ud på samt 

dets kerneopgaver. Ingvar oplyste, at der skulle vælges 6 medlemmer, 3 faste medlemmer samt 3 

suppleanter. Ingvar forklarede, at man kunne stemme på op til 3 personer. Dem, man havde mulighed for 

at stemme på, var følgende: Charlotte Søllner Hernø, Allon Hein Sørensen, Allan Wind, Niels Teinhart, Erik 

Schmidt og Klaus Dreijer. De opstillede præsenterede sig kort, om hvem de var samt hvad deres formål 

med valg til Miljørådet ville være.  

 

Valgresultat: 

Faste medlemmer: 

Charlotte Søllner Hernø - 30 stemmer 

Allon Hein Sørensen  - 28 stemmer 

Allan Wind – 27 stemmer 

 

Suppleanter:  

Niels Teinhart – 25 stemmer 

Erik Schmidt -  21 Stemmer 

Klaus Dreijer – 12 stemmer 

Der var 56 afgivne stemmer, 6 af dem var blanke. 


