
Referat af Miljørådsmøde om klimaets tilstand 
 

Onsdag den 9. oktober 2019 i Teatersalen, Farum Kulturhus 
Til stede: ca. 130 personer 

 

Pkt. 1 Miljørådet bød velkommen og introducerede aftenens oplægsholder  

 

Pkt. 2 Oplæg ved meteorolog, Jesper Theilgaard om klimaets tilstand   

Jesper Theilgaard startede sit foredrag med en gennemgang af nogle af de forhold, som har indvirkning på 

klimaets og klodens tilstand. Klodens placering i forhold til solen som præmis for livet på kloden, Jupiter og 

Saturns indvirkning på istiderne gennem klodens historie, nødvendigheden af drivhusgasser for menneskets 

eksistens. Ordet balance var gennemgående – kloden søger at genoprette balance. Jesper Theilgaard 

kredsede om netop, hvordan vi holder balancen i spørgsmålet om klimaet. Vi har brug for drivhusgasserne, 

(som ligger som en hinde om kloden,) men balancen ødelægges, hvis der tilføres for store mængder 

drivhusgasser. Vi ved, at vi skal reducere drivhusgasserne, hvis kloden skal være beboelig.  

Jesper Theilgaard gav indblik i de storpolitiske udfordringer, som er en væsentlig del af de 

klimaudfordringer, vi står overfor. Han fortalte blandt andet om Indiens velvilje til grønne løsninger, men 

mangel på økonomi til at føre dem ud i livet.  

Samtidig gav han også bud på nogle af de nationale udfordringer, som vi står med. Blandt andet 

kystsikringen, som meteorologen mener, bør sættes højt på dagsordenen. Der er behov for at tage 

diskussionen i det offentlige rum og beslutte, hvem der skal betale.  

På det nære plan lagde Jesper Theilgaard op til refleksion over behovet for ting, som gør livet nemmere. 

Skal vi alle eje en boremaskine eller kunne vi dele? Her anførte aftenens foredragsholder, at det ikke er 

sundt, at vi kan gøre alt, hvad vi vil, for det motiverer os ikke til at tænke og reflektere. ”Hvilke vaner bør vi 

ændre?”, spurgte han.   

 

Pkt. 3 Spørgsmål fra salen 

Fra salen var der spørgsmål om muligheden for at nedgrave CO2, for at omdanne det til kalksten. 

Theilgaard mente ideen var god, men formentlig svær at opskalere i tilstrækkeligt stort format. En global 1-

barns politik blev også bragt op som en ide til at imødekomme klimaudfordringer. I den sammenhæng blev 

Paven nævnt som den, der formentlig kunne have størst indflydelse på befolkningstilvæksten.  

Der var også kommentarer om, at nogle udfordringer måske bedst håndteres ved en tilpasning til de 

ændrede omstændigheder – eksempelvis, at vi i Danmark får flere vådområder og ”mister” nogle 

kyststrækninger.  



På opfordring fra salen kom Jesper Theilgaard med sine bud på, hvilke tre tiltag, der vil have størst 

betydning for klimaet.  

 omlægning til grøn energi. 

 reducering af vores kødindtag. Produktionen af føde til dyr bør omlægges til føde til mennesker. 

 ændring af vores transportformer (herunder ændringer i infrastrukturen i elsektoren.) 

På spørgsmålet om hvorvidt vi alle bør gå i panik – som Greta Thunberg har udtalt – sluttede Jesper 

Theilgaard af med at sige, at panik ikke er en fornuftig vej. Hvis folk stilles en apokalyptisk undergang i sigte, 

bliver de apatiske og mister engagementet til at handle. Klimaudfordringen er reel og skal tages seriøst, 

men panik giver ikke gennemtænkte løsninger, og det er det, der er behov for. I den sammenhæng 

understregede Theilgaard vores muligheder for at handle og ændre på tingenes tilstand. Det kræver en 

befolkning og virksomheder, som vil ændre vaner, og et politisk mod til at vise vejen. Der skal være en vilje 

til at investere i grønne løsninger.      

 

Pkt. 4. Valg  

Da foredraget var slut, blev Miljørådet samt alle interesserede tilbage for at afholde valg. På mødet skulle 

vælges tre miljørådsmedlemmer og tre stedfortrædere. Valget blev afholdt ved skriftlig stemmeafgivelse.  

Følgende blev valgt som miljørådsmedlemmer:  

Johanne Jelnes, Charlotte Søllner Hernø, Erik Schmidt. 

Følgende blev valgt som stedfortrædere:  

Stedfortræder 1, Steen Prytz Jensen; Stedfortræder 2, Maibrit Georg; Stedfortræder 3, Mogens Dalbo.  


