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En fossilfri fremtid kommer ikke uden handling! 
 

Af Dicte Gløvermose Nielsen 

 

Leder 

Siden 2010 har der fra politisk side været en 

målsætning om, at i år 2050 skal den danske 

energiforsyning være helt omstillet og helt frit for 

fossile brændstoffer. Denne målsætning om en 

massiv grøn omstilling kræver handling. Hvilket 

vi ikke har set nok af. 

De danske borgere er enige i en komplet grøn 

omstilling. Et overvældende flertal af danskerne 

vil have mere grøn energi i Danmark viser en 

undersøgelse fra Userneeds. Også langt de fleste 

kommuner, hvor den grønne omstilling giver 

forskellige konsekvenser (som f.eks. kystnære 

møller) siger ”ja tak”. Men hvorfor er 

regeringens bæredygtige tiltag så ikke hurtigere, 

nu når knap 90% af befolkningen siger god for 

det?  

Især mange af de yngre danske borgere undrer 

sig over dette spørgsmål og mener, at en 

målsætning om en fossilfri fremtid i år 2050 er 

for enkel og for nem. Dette ses i form af 

klimademonstrationer og klimastrejker. Derfor 

har vi hos FOSSILFRIT sat os for selv at foreslå 

en række alternativer til fossile brændstoffer, og 

samtidig informere den enkelte borger om dette 

verdensomspændende klimaproblem. På den 

måde kan vi, som den overtagende generation, 

give de danske politikere et opråb om alternativer 

til fossile brændstoffer, nu hvor de ikke selv har 

kreativitet nok. 

Dette vil vi forsøge via vores magasin 

FOSSILFRIT. Her præsenterer vi relevante og 

innovative artikler med emner som atomkraft, 

bæredygtig transport, naturenergi, CO2-afgifter, 

udnyttelse af overskudsenergi og 

plastikproduktion.  
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”Globale Gymnasier er et netværk af gymnasieskoler, der har 
forpligtet sig på at arbejde med uddannelse og dannelse i et 
globalt perspektiv, fordi vi mener at globaliseringen er et 
grundvilkår for vores elever” 
 
Dette er sådan globalegymnasier.dk vil beskrive hvad 
globalgruppen på Grenå Gymnasie har forpligtet sig til. På Grenå 
gymnasium har vi også en Global-gruppe, hvor vi forsøger at 
opfylde kravene for at være et globalt gymnasie.  
 
På Grenaa Gymnasium forsøger Global-gruppen at hjælpe med at 
løse nationale og internationale problemstillinger ved eksempelvis 
at samle penge ind til Danmarks indsamling, sælge kager til fordel 
for børnetelefonen og andre begivenheder.  
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Grenå gymnasium har vi også en Global-gruppe, hvor vi 
forsøger at opfylde kravene for at være et globalt gymnasie.  
 
På Grenaa Gymnasium forsøger Global-gruppen at hjælpe med 
at løse nationale og internationale problemstillinger ved 
eksempelvis at samle penge ind til Danmarks indsamling, sælge 
kager til fordel for børnetelefonen og andre begivenheder.  
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Danskernes motionstrang er i klar stigning, og der er lige nu fyldt godt op på 

løbebåndene i landets fitnesscentre. Hele pointen med at træne er at bruge energi, 

men hvad hvis du i stedet selv kunne lave det? Dette kræver en investering i 

teknologi, der udnytter energien fra din træning til andet brug. Fitnesskæder har 

fået en kæmpe efterspørgsel, så hvorfor ikke udnytte den til noget positivt for 

vores klima og miljø? 

 

Skrevet af: Eline, Elise, Nadima, Laura og Iman.  

  

Et billede af et grønnere fitnesscenter. 

Kilde:https://www.charlottehaven.com/media/1119/healthclub_traaning-og-

faciliteter_fitness_topslider1920x1080_01.jpg?width=1700&height=950&mode=crop   

 

At gå i fitness er næsten blevet en 

attraktion. Antal fitnesscentre (se graf) 

og medlemmer er i stigende vækst, og 

fortsætter blot den positive udvikling 

som årene går. Det er blevet attraktivt 

at gå ned og løfte de helt store vægte, 

at flexe i spejlet, og have den perfekte 

krop alle ønsker. Denne nye opfattelse 

af kropsidealer resulterer ud i mange 

flere daglige besøg i fitnesscentre. 

 

For at udnytte de mange tusinde 

dagligdags besøg i lokale fitnesscentre, 

vil en genial løsning være at benytte 

sig af såkaldte dynamoer. En dynamo  

 

Udvikling i antal fitnesscentre 2006-2018 ex. 2017. 

Kilde : http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-

danmark-2018-1000-centre-1-000-000-medlemmer/ 

 

https://www.charlottehaven.com/media/1119/healthclub_traaning-og-faciliteter_fitness_topslider1920x1080_01.jpg?width=1700&height=950&mode=crop
https://www.charlottehaven.com/media/1119/healthclub_traaning-og-faciliteter_fitness_topslider1920x1080_01.jpg?width=1700&height=950&mode=crop
http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-danmark-2018-1000-centre-1-000-000-medlemmer/
http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-danmark-2018-1000-centre-1-000-000-medlemmer/
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er en såkaldte dynamoer. En dynamo er 

en maskine, der omdanner 

bevægelsesenergi til elektrisk energi. 

Energien omdannes ved en rotation af en 

samlingsspoler i et magnetfelt. Selve 

spolen består af en jernkerne med en lang 

kobberledning udenom. Over spolen 

sidder en magnet. Disse to mekanismer 

må ikke røre hinanden. Dynamoen får 

selve energien ved hjælp af et drivhjul. 

Dette drivhjul har forbindelse med en 

aksel, der medfører at magneten kører 

ovenover spolen. Dette resulterer ud i 

elektricitet i spolen, kaldet elektrisk 

induktion. Ved at installere dynamoer på 

fitnessmaskiner såsom motionscykler, 

kabeltræk osv. kan man på den måde 

udnytte bevægelse til at få brugbar 

elektricitet. Elektriciteten kan skabes ved 

at trække i et kabel, som sætter gang i 

dynamoen, der derved omdanner 

bevægelsen til elektricitet. Elektriciteten 

kan bruges til eventuel opvarmning af 

vand til et bad efter fitnessbesøget, til lys 

under træningen, eller til enkelte maskiner 

der kræver strøm. Hvis man derimod 

producerer mere energi, end hvad fx 

fitnesscentret bruger, kan energien 

benyttes andre steder.  

 

Hvis fitnesscentrene begynder at udstyre 

deres maskiner med dynamomotorer, kan 

det føre til at prisen for medlemskabet 

kommer til at koste mere om måneden, da 

udgifter for dynamomotorerne vil være 

store. Det kan føre til ulempen, at prisen 

stiger og individet vil have mindre lyst til 

at betale og så ende med at kvitte. Der skal 

derfor være en balance mellem prisen og 

ydelsen. En prisstigning på en vis grad vil 

kunne gavne økonomien og derved også 

udgifterne uden, at selve individet vil føle, 

at det er for meget at betale.  

 

Trods ulemperne, vil løsningen med at 

installere dynamoer på fitnessmaskiner, 

bidrage positivt til vores klima. Den store 

mængde energi, vi forbrænder kan 

omdannes, og derved bruges i stedet for at 

gå til spilde. Det, at vi kan benytte os af 

teknologier til at lagre den ellers “tabte” 

energi, er en genial opfindelse, som gør, at 

vi ikke spilder de ressourcer vi kan 

udnytte. Denne løsning, sammen med 

andre former for grøn energi - vindmøller, 

solceller osv. - er løsninger vi fremover 

bør benytte os af. Løsninger der er langt 

bedre for vores miljø, end fx afbrænding af 

fossile brændstoffer.  

 

Kilde liste:  

Statistik med Udvikling i antal fitnesscentre:  
http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-danmark-2018-1000-centre-1-000-000-

medlemmer/  

Idrætsdeltagelsen blandt voksne: Idrættens Analyseinstitut: Danskernes motions- og 

sportsvaner 2016 

Gode lår grøn samvittighed, Information: 
https://www.information.dk/indland/2013/01/gode-laar-groen-samvittighed 

Hvad er en dynamo: http://www.jan-buchwald.dk/Dynamoen_a.htm 

 
 

http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-danmark-2018-1000-centre-1-000-000-medlemmer/
http://marinaaagaardblog.com/2018/03/04/fitness-i-danmark-2018-1000-centre-1-000-000-medlemmer/
https://www.information.dk/indland/2013/01/gode-laar-groen-samvittighed
http://www.jan-buchwald.dk/Dynamoen_a.htm
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- Bæredygtig udnyttelse af vindenergi -  

Hvordan skal vi udnytte vindenergi bedst muligt? Hvorfor er det godt? 

Og hvad er vindenergi egentligt? 

 

Baraa Almohammad, Ditte Villadsen, Mohamad Hajhasan, Rosemary Haddad 

 
Hvad er vindenergi?  

I fysikken betegner energi evnen til at udføre 

et arbejde eller til at opvarme noget. Energi er 

noget der kan få et objekt til at flytte sig eller 

udføre et arbejde.   

Der er to former af energi. Den ene form er 

den der er formeret af partikler, atomer og 

molekyler. Den anden er energi der kan opstå 

i form af varme og bølger, som er 

enten elektromagnetiske, vand eller lyd. Men 

energi kan optræde som bindinger mellem 

atomer og molekyler.  

Når vi snakker om vindmøller, så 

opstår energien ved at lave 

strøm. Vindmøllen bruger vindens kræfter til 

at lave strøm, ved at møllens 

vinger fanger vinden og presses rundt. Når 

vingerne drejer rundt, får de en hovedakse 

inde i møllehuset til at dreje rundt. Akslen får 

en masse tandhjul til at dreje rundt, hvilket 

øger antallet af omdrejninger fra cirka 20 til 

1000 omdrejninger i minuttet.   

 

Hvorfor er bæredygtig energi godt, 

og hvorfor skal vi stoppe med at 

bruge fossilstoffer?  

Bæredygtig energiforsyning er godt fordi vi 

aldrig vil løbe tør for det. Fx vindenergi og 

solceller er godt, da vi ikke vil løbe tør for 

solen eller vinden. Bæredygtig udvikling er 

godt da den sikrer vores fremtid og fremtiden 

for flere generationer frem. Den sikrer 

også, at mennesker i hele verden kan have 

mulighed for at leve et godt liv.   

Kul, olie og naturgas indeholder stor 

mængder CO2, der frigives 

ved afbrænding. Naturgas afgiver dog mindre 

CO2 ved afbrænding end olie og 

kul. Atmosfærens indhold af 

CO2 forstærker drivhuseffekten, som skaber 

klimaforandringer som fx jorden der bliver 

varmere og oceanerne stiger. Boreplatforme, 

raffinaderier, rørledninger, kraftværker og 

hele den oliebaserede industri og vores 

infrastruktur er dele af nogle af de største 

konstruktioner og industrianlæg i verden. Og 

der er mange penge med i spillet. Derfor er 

det hverken let eller enkelt at omlægge vores 

produktion og forbrug af fossile brændstoffer 

til vedvarende energikilder.

 
http://www.fremtidensenergi.dk/fosile-braendstoffer/ 

 

Her kan man se CO2 som bliver udledt af de fossile 

stoffer. 

  

Gør politikerne nok?  

 

Vores forbrug af fossile stoffer bliver større 

og større, og det giver store konsekvenser 

for jorden. Vi er også nødt til at gøre noget 

ved udledningen af fossile stoffer som kul, 

olie og gas som ødelægger vores jord. Hver 

eneste person skal tage ansvar og prøve at 

standse forbrug af fossile stoffer. I 2019 blev 

alle partierne i folketinget spurgte omkring 

deres mening om Danmark Gør nok for at 

være med til at begrænse den globale 

opvarmning, 
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og 10 ud af 12 partier var synes at de ikke 

gjorte nok. Både Socialdemokratiet og 

Venstre som er de 2 største partier i 

Danmark synes at Danmark 

ikke gjorde nok. I 2015 indførte FN’s 

klimakonvention prisaftalen sammen med 

196 medlemslande, som giver pligt til 

medlemslande til at bekæmpe forbrug af 

fossile stoffer, og erstat det med 

Vedvarende energikilder. Paris aftalen er 

ikke blevet udført i alle lande endnu, men 

de fleste medlemslande har taget kampen 

mere seriøst og har sat planer for hvordan 

man kan få det gjort.   

  
FAKTA BOKS 

Hvad kan hver enkelte borger gøre for at 

formindske brugen af CO2? 

 

- Tag cyklen eller offentligt transport  

- Begræns antallet af flyrejser  

- Spis mindre kød  

- Spis færre mælkeprodukter   

- Spar på strøm- og varmeforbrug  

- Genbrug og sortér genanvendeligt 

affald  

 

 

 
https://sites.google.com/site/samfundlyshoej/politiske 

 

 
Udvalgte personer stemte på om politikerne gør nok i forhold 

til globalopvarmning. 

  

 

KILDELISTE 

 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-kan-vi-hver-isaer-goere-for-at-mindske-vores-co2-

aftryk  
 

https://www.verdensskove.org/mindre-klima-aftryk   
 

https://nyheder.tv2.dk/politik/det-mener-partierne  

  

 

https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-kan-vi-hver-isaer-goere-for-at-mindske-vores-co2-aftryk
https://videnskab.dk/kultur-samfund/hvad-kan-vi-hver-isaer-goere-for-at-mindske-vores-co2-aftryk
https://www.verdensskove.org/mindre-klima-aftryk
https://nyheder.tv2.dk/politik/det-mener-partierne
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Plastik er fremtidens største trussel! 

 
I dag er plastik en af jordens største trusler, men stadigvæk en fast del af næsten 

alle menneskers hverdag. De fossile brændstoffer slipper snart op og alternativet 

for en ny fremstilling af plastik er nødvendig! 
 

Skrevet af: Tenna, Nanna, Ida, Johanne og Simon 
 

Indledning 

Problemet med plastik er den måde det 

er produceret på. Plastikken kan ikke 

forsvinde, det nedbrydes til mikro-plast 

i naturen, som dyrene spiser. Dette 

fremhæver altså hvor farligt plastik er 

for både dyrelivet og klimaet. Derfor 

skal der gøres noget nu! Men hvordan 

kan man ændre den u-nedbrydelige 

plast til noget mere nedbrydeligt 

materiale?  

 

Fremstilling af plast af fossile 

brændsler 

Plastik laves primært af råolie. Råolien 

bliver forarbejdet gennem flere 

processer, da olien er en blanding af 

tusinde forskellige stoffer, så derfor 

raffineres den. Derudover bruges kul, 

cellulose, naturgas og salt til 

produktionen.  

I dag fremstilles over 90% plastik af 

råolie, hvilket betyder, at ca. 6% af det 

globale olieforbrug går til 

fremstillingen af plastik. 

 

”Danmark skal være uafhængig 

af fossile brændsler i 2050” 
Kilde: Danmarks klimamål 

 

 

EU’s plastikstrategi  

EU`s plastiskstrategi er verdens mest 

ambitiøse bud på en politisk indsats mod 

plastikforurening og en cirkulær 

plastøkonomi. Planen sætter blandt andet 

en række overordnede mål for, at alle 

plastemballager på EU-markedet 

genbruges inden 2030. Forbruget af 

engangsprodukter vil blive reduceret, og 

anvendelse af mikro-plastik vil blive 

begrænset.  

Plastikkrisen er en global krise, og derfor 

arbejder forskellige plastik-organisationer 

som fx ”Plastic Change” internationalt 

med at påvirke de højere 

lovgivende magter, med udgangspunktet i 

plastik-reducering og genanvendelse.   

 

Eksempel på tiltag  

I 2021 bliver uddeling af bæreposer 

forbudt  

Forbuddet gælder alle typer poser. 

Posebranchen oplever i disse år store 

forandringer i lovgivning og 

forbrugsmønstre. 1. januar 2020 blev 

afgifterne på plastik- og papirposer 

tredoblet, og fra 1. januar 2021 må 

detailhandlen ikke længere udlevere 

plastikposer gratis. De skal som minimum 

tage 4 kroner pr. pose. På grafen aflæses 

det at emballage er højest fordelt i EU. 

 
 Kilde: PlasticsEurope, Plast - Fakta 2015.  

 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/plastics-strategy-brochure.pdf
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Hvis plastik-produktionen skal være fossilfri, skal man finde et andet alternativ 
for råolien, som plastik primært er fremstillet ved hjælp af. 
 
Fx Mælkeplast  

Til fremstillingen af mælkeplast skal man 

bruge mælk og eddike.  

Næsten alt plastik består af hydrogen og 

carbon, men når vi ikke kan bruge fossile 

brændstoffer, skal vi altså finde en ny og 

alternativ carbon-kilde til at fremstille 

plastik. Biomasse indeholder masser 

af carbon. Derfor er mælkeplast muligt.  

 

Mælkeplastik er lavet på kasein 

(mælkeprotein) fra mælken. Det er dog 

ikke opbygget på helt samme måde som 

det traditionelle plastik. Miscellerne i 

mælkeplasten sidder ikke lige så stærkt 

sammen, og derfor er dette alternativ ikke 

lige så holdbart som almindeligt plast. 

 
Kilde: https://www.youtube.com/watch?v=iJU5PJ3I1jQ  

 

 

Bioplast  

Bioplast dækker over biobasseret plast og 

bionedbrydeligt plast. Det er produceret af 

biomasse fra vedvarende kilder som 

sukkerrør, majs og halm. Bioplast kan 

reducere CO2-udslippet med 30-80 % i 

forhold til normalt plast, samtidig med der 

ikke bruges fossile brændstoffer. 

 

 

 

(Bioplast graf) 

 

Wrappy® 

Wrappy® er dansk produceret genanvendelig 

mad indpakning. Det er lavet af økologisk 

bomuld med bivoks, harpiks og vegetabilsk 

olie. Fremstillingen sparer miljøet for plastik, 

samtidig med at den holder op til ca. 1 år.  

 

 

 

  
 

Wrappy er et 

super godt 

alternativ til at 

undgå plastik i 

husholdningen

, og samtidig 

bidrage til 

flere 

innovative 

tiltag.  

 

Plastik er blevet en del af vores dagligdag, vi bruger plastik hele tiden. Målet er, at vi skal være 

uafhængig af plastik lavet på fossile brændsler. I 2050 skal der tages nogle initiativer til 

nye alternativer i brug, som fx kunne være Wrappy.   
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Hvad er danskernes holdning til 

atomkraft på dansk jord? Og hvad er 

atomkraft? 
Den største klimasynder er i dag vores energiproduktion, som globalt set står for 

næsten 70% af de udledte drivhusgasser. 

Med løsningen lige foran øjnene på os, hvorfor benytter vi den så ikke? 
 
Af: Kristoffer A.E.K, Theodore D.S., 

Julie S.M., Janigaa V. Azemina J.  

I dag er energi en af de største 

udfordringer i verden. Atomkraft er en 

energiform som er renere i forhold til 

afbrænding af fossile brændsler - 

atomkraft kan altså potentielt bremse 

den globale opvarmning, da energien 

fra denne vedvarende energikilde     

- i modsætning til vindmøller og 

solceller - kan udnytte en utrolig høj 

procent af den genererede energi. 

Vi dykker i denne artikel ned i hvordan 

et atomkraftværk er opbygget, hvilke 

fordele og ulemper atomkraftværket har 

og hvilke meninger folk har om 

atomkraft. 

 

Om atomkraftværket 

Et atomkraftværk har til formål at 

omdanne termisk energi til elektricitet. 

Derfor fungerer et atomkraftværk 

faktisk på samme måde som et 

traditionelt kulkraftværk - hvor der bare 

gøres brug af fx uran som brændstof i 

stedet for olie eller kul.  

 

Funktio𝒏𝟏 

I atomreaktorens 

reaktortrykbeholde𝑟1 er beholderen 

fyldt op med tungt vand 𝐷2𝑂 − I vandet 

står brændselsstaven𝑒2.      

Brændselsstavene kan eksempelvis 

bestå af Uran-235 som skal varme 

vandet op, dette gøres vha. fission, som 

er en proces, hvor atomkerner spaltes i 

to næsten lige store dele, mens der 

frigøres energi.  

Vandet i kapslen er ekstrem vigtigt, og 

skal under alle omstændigheder dække 

brændselsstavene. Vandet bremser 

neutronerne og sørger for, at 

spaltningen ikke går for hurtigt - her 

hjælper kontrolstængern𝑒3 også -  

Kontrolstængerne er lavet ud af stoffer, 

som kan absorbere neutroner og 

kontrollere, at der ikke er for mange 

neutroner i omløb.  

Når det så er sagt vil den generede 

varme i kapslen opvarme vandet så 

meget, at dampen vil lægge et enormt 

tryk i trykbeholderen som vil lede 

dampen igennem nogle rør og ind i 

turbine𝑛6.  

I turbinen vil trykket være så højt at 

den vil cirkulere rundt, hvor den med 

forbindelsen til generatore𝑛7 - i 

generatoren - vil skabe strøm via 

magneter og induktion. 

Dampen vil fra turbinen så ledes ned i 

en kondensato𝑟8 hvor en pump𝑒10 vil 

pumpe vand fra havet og køle dampen 

ned til flydende vand igen.  

Hele denne proces er enormt effektiv 

fordi processen ikke belaster miljøet og 

er 100% CO2-neutral. 

 

Ovenover ses en model af en 
atomreaktors indre, funktionen af disse 

faser er beskrevet under ’ Funktion1  
ScienceFriction.co 

https://www.sciencefriction.ro/2011/03/18/cum-functioneaza-o-centrala-nucleara/
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Stråling:  

Et atomkraftværk udleder ikke stråling i 

et skadeligt omfang, dog kan strålingen 

blive farlig, hvis der skulle ske en ulykke 

og det radioaktive materiale skulle ledes 

udenfor atomkraftværket. Dette er en 

stor grund til at dele af befolkningen er 

imod atomkraft. 

 

Atomaffald 

Der er tre måder man kan skille sig af 

med atomaffald på. Det kan enten 

kremeres, transplanteres eller begraves. 

Metoden hvor man begraver affaldet er 

klart den mest benyttede metode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Til konklusion er der mange danskere, 

som ikke har lært nok om atomkraft 

eller vedvarende energi. I 

undersøgelsen er det aldersgruppen fra 

18-25 der siger mest ja til atomkraft, 

hvilket peger på, at de mest uddannede 

foretrækker denne vedvarende 

energikilde. 
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Påvirker CO2-afgifter en fossil fri fremtid? 
 

Af Annabell, Sif, Mette, Josefine og Emilie  

 

På hele jorden bliver der udledt fossile brændstoffer til atmosfæren, som 

medvirker til den globale opvarmning. Ideen med CO2-afgifter er at gøre 

det dyrere at bruge fossilt brændstof for at modvirke global opvarmning. 

CO2 udledning på verdensplan 

 

Hver dag bliver der udledt massere af 

CO2 i hele verden. CO2 er en drivhusgas 

og medvirker derfor til drivhuseffekten. 

Drivhuseffekten er den effekt, der er 

med til at holde varmen på jorden. Solen 

sender kortbølgede stråler ned til Jorden. 

Jorden udsender langbølgede stråler. 

Disse langbølgede stråler bliver 

absorberet af drivhusgasser i 

atmosfæren. Disse drivhusgasser er fx 

kuldioxid og metan, hvor metan er den 

kraftigste af de to. Drivhusgasserne 

udsender strålingen igen, og meget går 

ned mod jorden. Det vil sige jo flere 

drivhusgasser, vi har i atmosfæren, jo 

varmere bliver det på jorden. Alle lande 

udleder CO2. Det land som udleder mest 

CO2 er Qatar, som udleder 43,86 tons 

CO2 per indbygger (fra 2014), mens 

Danmark udleder 5,94 tons CO2 per indbygger. 

FN har lavet 17 verdensmål, som trådte i kraft 

d. 1. januar 2016 og skal frem til 2030 hjælpe 

os på vej mod en bæredygtig udvikling. 

 

CO2 afgifter 
Danmark har i 2020 fastsat en klimaaftale, som 

skal reducere den nationale 

drivhusgasudledning med 70% i 2030 ift. 

1990, og senest i 2050 skal Danmark ikke 

udlede flere drivhusgasser end der optages. 

Derfor har Danmark siden 1993, haft en lov 

om afgift på kuldioxid.  

 

Afgiftssatsen på dieselolie var i 2020 på 46,9 

øre/L, og man regner med at prisen skal stige 

til 47,4 øre/L i 2021. Dette betyder, at når du 

tanker dit køretøj med dieselolie, går der 47,4 

øre pr liter du køber til en CO2-afgift helt 

automatisk. 
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CO2 i tons på verdensplan

Lavet med data fra https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/hvad-udleder-mest-co2-til-luften 

 

 

https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/hvad-udleder-mest-co2-til-luften
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Det råstof som har den største afgift, er 

fuelolie, som koster 56,5 øre/kg. Dette 

giver et billede af, at olie er en af de 

største syndere, når det kommer til 

CO2-udledningen. Olien bruges meget 

til transport, der er en af de største 

syndere. Biler udleder 3,6 milliarder 

tons CO2 om året, og fly udleder 900 

millioner tons CO2 om året.  

 

Grønne afgifter 

Grøn ejer afgift er en afgift, som man 

betaler for sin bil i form af en 

opkrævning i skat. Afgiftens størrelse 

afhænger af bilens forbrug af 

brændstof. Det betyder, at jo længere 

din bil kører på literen, jo færre penge 

skal du af med i ejer afgift. En højere 

ejer afgift kan få forbrugerne til at 

sænke deres forbrug af fossile 

brændstoffer, og dermed sænke vores 

udledning af CO2. Man skal desuden 

betale 1000 kr. for partikelforurening, 

medmindre man har monteret et 

partikelfilter på sin personbil. 

 

I Danmark har vi ikke CO2-afgifter på 

andet transport end benzin- og 

dieselbiler. Både 

Tyskland, Sverige og Norge har 

afgifter på flyrejser. Problemet med 

dette er at skatterne på flytrafik vil 

svække konkurrenceevnen for dansk 

luftfart. Undersøgelser viser desuden, 

at det danske flertal ikke vil betale 

mere for deres flybillet, selvom det 

gavner klimaet. Derfor ønsker 

regeringen ikke at hæve priserne på 

den danske flytrafik.  

 

Danmark ligger højt på listen over 

CO2 udledning pr. indbygger. I 2018 

udledte hver dansker i gennemsnit 17 

tons CO2 pr. indbygger. Danmark vil 

gerne være et godt eksempel, men de 

17 tons stemmer ikke overens med de 

2 tons, som klimamålene lyder på.  

Man kan derfor diskutere om 

yderligere afgifter er den rigtige måde 

at få borgerne til at indrette sig efter 

de nødvendige tiltag, for at nå Paris-

aftalen i år 2050. Afgifter kan 

reducere vores forbrug af fossile 

brændstoffer, men en for stor stigning 

vil forringe den danske økonomi. 

 

Lavet af Søren Sand Kirk, lagt op på twitter https://twitter.com/sorensandkirk/status/1324355521957253121 

https://twitter.com/sorensandkirk/status/1324355521957253121
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Kilder  
Fakta om grøn ejerafgift  

https://fstyr.dk/da/Krav-til-koeretoejer/Regler-om-energi-og-miljoeegenskaber/Partikelfiltre#partikelfiltre-til-person-og-

varebiler 

https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Biler/Afgifter-paa-biler 

https://www.information.dk/indland/2019/04/danmarks-naboer-afgifter-paa-flyrejser-danmark-toever-stadig 

https://fdm.dk/alt-om-biler/love-regler/boeder-afgifter/partikelfilter-til-dieselbil 

https://www.berlingske.dk/nyheder/danskere-udleder-alt-for-meget-co2-spis-mindre-koed-forbrug-mindre-og-flyv 

https://www.altinget.dk/artikel/170676-flertal-vil-ikke-betale-mere-for-flybilletten-for-klimaets-skyld 

Dansk klimapolitik | Energistyrelsen (ens.dk) 

https://www.globalis.dk/Statistik/CO2-udslip-per-indb 

CO2-afgiften | lex.dk – Den Store Danske 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene 

Hvad udleder mest CO2? Få svaret her | Illvid.dk 

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/co2-afgiftsloven/  

https://www.globalis.dk/Statistik/CO2-udslip-per-indb?country=218 

 

https://www.tjekbil.dk/alt-om-bilen/love-og-regler/boede-og-afgifter/groen-ejerafgift/#:~:text=Gr%C3%B8n%20ejerafgift%20betyder%20alts%C3%A5%2C%20at%20du%20betaler%20afgift,gr%C3%B8n%20ejerafgift%20eller%20v%C3%A6gtafgift%20afh%C3%A6ngig%20af%20bilens%20alder.
https://fstyr.dk/da/Krav-til-koeretoejer/Regler-om-energi-og-miljoeegenskaber/Partikelfiltre#partikelfiltre-til-person-og-varebiler
https://fstyr.dk/da/Krav-til-koeretoejer/Regler-om-energi-og-miljoeegenskaber/Partikelfiltre#partikelfiltre-til-person-og-varebiler
https://www.borger.dk/transport-trafik-rejser/Biler-og-koerekort/Biler/Afgifter-paa-biler
https://www.information.dk/indland/2019/04/danmarks-naboer-afgifter-paa-flyrejser-danmark-toever-stadig
https://fdm.dk/alt-om-biler/love-regler/boeder-afgifter/partikelfilter-til-dieselbil
https://www.berlingske.dk/nyheder/danskere-udleder-alt-for-meget-co2-spis-mindre-koed-forbrug-mindre-og-flyv
https://www.altinget.dk/artikel/170676-flertal-vil-ikke-betale-mere-for-flybilletten-for-klimaets-skyld
https://ens.dk/ansvarsomraader/energi-klimapolitik/fakta-om-dansk-energi-klimapolitik/dansk-klimapolitik
https://www.globalis.dk/Statistik/CO2-udslip-per-indb
https://denstoredanske.lex.dk/CO2-afgiften
https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene
https://illvid.dk/naturen/klimaforandringer/hvad-udleder-mest-co2-til-luften
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser-i-lovgivningen/co2-afgiftsloven/
https://www.globalis.dk/Statistik/CO2-udslip-per-indb?country=218
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Fossilplast sætter spørgsmålstegn ved 

verdens eksistens 
Vi er godt på vej mod en fossilfri fremtid, men hvordan kan vi blive bedre? 

Skrevet af: Amalie, Benedicte, Kathrine, Mathilde og Signe  

Genanvendelse af plastik 

I dag produceres over 300 mio. 

ton plastik om året på verdensplan, men 

genanvendelsen er meget forskellig fra 

land til land. På genbrugsstationerne kan 

man aflevere fire forskellige plasttyper: 

Hård PVC, havemøbler, plastfolie og hård 

plast. Plasten sorteres og pakkes. Hver af 

plasttyperne sendes videre til forskellige 

anlæg alt efter plasttypen.  

Plasten vaskes, tørres og findeles til 

såkaldt granulat, som man kan lave nyt 

plast af.  

 

Herefter sendes plasten til en fabrik, der 

genanvender plastaffald. Danmark er 

blandt de bedste i verden til at udnytte 

vores affald og undgå, at det bare ender på 

en losseplads.  

 

 
(Kilde, DR-artikel fra 2015) Statistik over plastik 

affald/produktion.  

 

Hvert år udleder produktionen af plastik 

store mængder CO2 globalt, hvilket kunne 

formindskes gennem bedre genanvendelse. 

Når det handler om genanvendelse af plast, 

er der stor forskel på, om plastaffaldet er 

kommet 

fra industrien eller husholdningerne. I 

Danmark genanvender vi 34% af 

vores plastaffald. Desværre bliver kun 

lidt over 10% af plast fra 

husholdningen genanvendt, resten 

bliver sendt til forbrænding. 

 

Klimaplan for en grøn 

affaldssektor og cirkulær 

økonomi 

Der er sat et ambitiøst mål for 

Landbrugsområdet. 50% af alt 

plastikaffald skal sorteres til 

genanvendelse i 2025 og 80 % i 2030 

 

 5 nemme råd mod 

plastikspild i hverdagen 
Brug stofposer fremfor plastikposer på 

dine indkøb. 

Udskift plastikflasken med en drikkedunk. 

Drop engangsservice og plastiksugerør. 

Tyggegummi skal i skraldespanden, ikke i 

naturen.  

Vi går dagligt forbi plastik i naturen, saml 

det op og put det i en skraldespand.  

Nedbrydning 

Plastik påvirker klimaet meget i form 

af udvinding af olie, gas og under 

produktionen. Selv når plastikken 

ligger i naturen, og langsomt 

nedbrydes af solens stråler, udledes 

der CO2. Når du smider en 

plastikflaske i naturen, går der ca. 400 

år før den bliver nedbrudt. De 

nedbrudte plastikflasker bliver til 
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mikroplast, som bliver tilgængeligt for 

havets dyr i deres fødekæder, og det går i 

sidste ende ud over os selv, hvis vi spiser 

fisken.  

(Kilde, DR-artikel) Kilden viser hvor lang tid det 

tager at nedbryde forskelligt plastik 

 

Afbrænding og klimaændringer 

Plastik er en stor trussel mod miljøet, da 

det sender store CO2-udledinger ud i 

atmosfæren. Afbrændingen og produktion 

af plastik er et kæmpe problem. Årligt 

bliver der grundet afbrændingen og 

produktion af plast, udledt ca. 400 mio. 

tons CO2 på globalt plan. Dette ville vi 

kunne formindske hvis vi, som samfund, 

blev bedre til at affaldssortere. Ved 

afbrænding af plastik går man ind og 

sorterer de forskellige plastikmaterialer. 

Efter dette sker afbrændingen, hvor plasten 

til nye plastikprodukter bliver produceret. 

Bioplasten, der er lavet på planter, udleder 

dog kun den mængde CO2, som den optog 

da den blev dyrket og er derfor bedre for 

miljøet. 

Over 90% af al plastik der bliver 

produceret, fremstilles af fossile 

brændstoffer.  

 

Når plastikken bliver nedbrudt til 

mikroplast, udledes der giftige 

drivhusgasser. Særligt methan og 

ethylen er store syndere inden for global 

opvarmning. 

På nuværende tidspunkt udgør plastik 

6% af det globale olieforbrug af råolie. 

Hvis denne vækst fortsætter, vil 

plastikindustrien i 2050 udgøre 15% af 

det totale olieforbrug på globalt plan. 

Ca. 99% af alt plastik produceres med 

kemikalier, som stammer fra fossile 

brændstoffer. Hovedparten af CO2-

udledningen fra forbrændingsanlæggene, 

kommer fra forbrænding af plastikaffald, 

hvilket er noget vi skal have lavet 

markant om på.  

 
(Kilde, Forbrændingsanlæg) 

 

 

Kilder: 

https://mfvm.dk/fileadmin/user  

https://plasticchange.dk/faq/  

https://plasticchange.dk/ 

https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mo

f/bilag/250/1721906.pdf 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MF

VM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Affald_-

_Fakta_om_plastikaffald.pdf 

 

https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Affald_-_Fakta_om_plastikaffald.pdf
https://plasticchange.dk/faq/
https://plasticchange.dk/videnscenter/plastik-og-klima/
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/bilag/250/1721906.pdf
https://www.ft.dk/samling/20161/almdel/mof/bilag/250/1721906.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Affald_-_Fakta_om_plastikaffald.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Affald_-_Fakta_om_plastikaffald.pdf
https://mfvm.dk/fileadmin/user_upload/MFVM/Miljoe/Cirkulaer_oekonomi/Affald_-_Fakta_om_plastikaffald.pdf
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Bæredygtig transport 
 

Solceller på transport 
 
Skrevet af: Dokkedal, Camilla Lahn 

 
Det virker måske som en skør idé, men 

at kunne udvikle energi, imens du kører 

på vejen, er ikke en idé der ligger langt 

ude i fremtiden. Faktisk allerede tilbage i 

2015 var der forsøg med solceller på en 

lastbil, som gav fremragende resultater. 

Solceller på køretøjer er allerede i brug 

mange steder i verden. Et eksempel på 

dette kan ses på billede 1, hvor er der en 

solopladet bus fra Berlin, Tyskland. 

Solopladet busser bruges også i UK, 

USA, Kina og Australien og bliver kaldt 

en Tindo bus, som udelukkende kører på 

solopladet energi. Solopladet køretøjer 

er en stor investering i en bæredygtig 

økonomi og fremtid.  

 
BILLEDE 1: WEBSIDE / INTERNETKILDE: ARTIKEL PÅ WIKIPEDIA/ONLINE 

LEKSIKA STINSON, ALEX. (2020, 29. DECEMBER). SOLBUS - SOLAR BUS 

SOLBUS. I: WIKIPEDIA. LOKALISERET DEN 29.DECEMBER 2020 PÅ 

HTTPS://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/FILE:INNOTRANS_2018,_BERLIN_(P1070532

).JPG 

Elbil, brint eller batteri? 

Skrevet af: Sax, Emma Lykke 

En elbil er en støjfri og emissionsfri bil, 

som køres på el. Hvis du vil gøre en 

mere bæredygtig forskel for vores 

elskede jordklode, kan det eventuelt 

være at skaffe dig en elbil. En elbil er 

billigere i afgifter pga. grøn ejerafgift. 

Grøn ejerafgift er hvis du ejer en bil i 

Danmark, skal du betale afgift efter 

bilens brændstofforbrug(km/l), og det 

afhænger ofte af bilens alder. 

Fordele ved en elbil er, at den kører 

udelukkende på el, og derfor har den 

ingen forbrændingsmotor. Derimod har 

den en elmotor og et kæmpe batteri. 

En ulempe ved en elbil er at man 

oveni de 

ydre udgifter ved at købe en elbil, skal 

have en ladestander nær sit hus til 

rådighed til opladning 

 

 
BILLEDE 2: WEBSIDE / INTERNETKILDE: INFORMATION PÅ EN WEBSIDE 

PERKILD, LUKAS KLOSTERSKOV. (S.D.). ELBILVIDEN: ELBILER UDGØR 1,025 PROCENT AF 

DANMARKS FLÅD. ELBIL VIDEN. HTTPS://ELBILVIDEN.DK/BILER/ELBILVIDEN-ELBILER-

UDGOER-1025-PROCENT-AF-DANMARKS-FLAADE/ 

 

Hvis du ikke endnu kan skille dig af 

med din diesel- eller benzinbil, så er 

der også lavet alternativ til dette, 

nemlig en hybridbil, som der både kan 

køre på el og benzin. 

 

Kollektiv transport 

Skrevet af: Jensen, Emma Martinez 

Kollektiv transport er en mere 

bæredygtig transport end privat brugs 

biler. 

Vi kan spare 332.000 tons CO₂ på den 

kollektive trafik. 

Det vil svarer til at fjerne 120.000 

personbiler fra vejen. 

Der findes bl.a. busser, toge, letbaner, 

metroer og sporvogne, samt færger og 

fly, som vi bruger til transport i vores 

hverdag. Hvis den enkelte borger 

benyttede sig mere af offentlig 

transport, ville CO2-udslippet falde 

drastisk. På den måde vil denne 

løsning betragtes mere bæredygtig.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Innotrans_2018,_Berlin_(P1070532).jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Innotrans_2018,_Berlin_(P1070532).jpg
https://elbilviden.dk/biler/elbilviden-elbiler-udgoer-1025-procent-af-danmarks-flaade/
https://elbilviden.dk/biler/elbilviden-elbiler-udgoer-1025-procent-af-danmarks-flaade/
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En gennemsnitsdanskers private forbrug 

udleder ca. hvert år 12 ton CO2. Hvis vi 

skal nå vores klimamål i 2050, må vi have 

hver person ned på en udledning på 2 til 3 

ton årligt. 

 

 
 

Statens økonomi ved forøget 

kollektiv transport 

Skrevet af Christensen, Mathilde Karoline 

Houmann  

I Danmark kører langt de fleste rundt i 

biler end i kollektiv transport. Det skyldes, 

at de seneste 12 år er det blevet meget 

billigere at køre i bil. Dog er kollektiv 

transport meget mere miljøvenligt end en 

bil, da der fx kan være flere mennesker i 

en bus end i en bil. Hvis flere borgere 

begyndte at bruge kollektiv transport i 

stedet for biler, så ville man kunne 

nedsætte Danmarks udledning af CO2. For 

at få flere borgere til at bruge kollektiv 

transport, 

er man nødt til at sætte afgiften op på 

biler. Det kan man enten gøre ved en 

hævning af afgifterne på diesel og 

benzin, eller ved indførelse af 

kørselsafgifter. Hvis man satte 

afgiften op på biler, så ville staten få 

et overskud, som enten kunne bruges 

på omstillingen til elbiler eller bedre 

kollektiv transport. 

 
WEBSIDE / INTERNETKILDE: INFORMATION PÅ EN 

WEBSIDE 
TØFTING, SVEND. (2019, 2. 12). DET SKAL 

DESVÆRRE VÆRE DYRERE AT KØRE I BIL. ING.DK. 
HTTPS://ING.DK/BLOG/SKAL-DESVAERRE-VAERE-
DYRERE-AT-KOERE-BIL-
230618?FBCLID=IWAR2IOW165U8WDHGXAVVZ

SSTLWHZWKS-
RWOJXIDXZOYHDWSY0DUXK2QQZ-9G 
 WEBSIDE / INTERNETKILDE: INFORMATION PÅ EN 

WEBSIDE 
ANONYM. (S.D.). BÆREDYGTIG TRANSPORT FOR ALLE. 
ENHEDSLISTEN. 
HTTPS://ENHEDSLISTEN.DK/BAEREDYGTIG-
TRANSPORT-FOR-ALLE 

WEBSIDE / INTERNETKILDE: INFORMATION PÅ EN 

WEBSIDE 

GRØN EJER AFGIFT 2021. (S.D.). TJEK BIL. 
HTTPS://WWW.TJEKBIL.DK/ALT-OM-BILEN/LOVE-OG-
REGLER/BOEDE-OG-AFGIFTER/GROEN-EJERAFGIFT/ 

WEBSIDE / INTERNETKILDE: INFORMATION PÅ 

EN WEBSIDE 

AGDAL, MARTIN SEBASTIAN . (S.D.). DEN 

HURTIGSTE VEJ TIL FOSSILFRI TRANSPORT. 

BIOFUEL EXPRESS. HTTPS://WWW.BIOFUEL-

EXPRESS.COM/DA/FOSSILFRIDK/ 

WEBSIDE / INTERNETKILDE: INFORMATION PÅ 

EN WEBSIDE 

GULDAGGER, METTE . & KJØLHEDE , BENNY 

. (S.D.). KLIMARÅDGIVER: I DAG UDLEDER EN 

DANSKER 12 TON CO2 OM ÅRET. I 2050 ER 

MÅLET 2,5 TON. . POLITIKKEN. 

HTTPS://POLITIKEN.DK/FORBRUGOGLIV/FORB

RUG/ART7019357/I-DAG-UDLEDER-EN-

DANSKER-12-TON-CO2-OM-ÅRET.-I-2050-

ER-MÅLET-25-TON. 

 

https://ing.dk/blog/skal-desvaerre-vaere-dyrere-at-koere-bil-230618?fbclid=IwAR2IOW165u8wdHGxaVVzssTlWHZwKS-RwojxiDXZOyhDWsY0duxK2Qqz-9g
https://ing.dk/blog/skal-desvaerre-vaere-dyrere-at-koere-bil-230618?fbclid=IwAR2IOW165u8wdHGxaVVzssTlWHZwKS-RwojxiDXZOyhDWsY0duxK2Qqz-9g
https://ing.dk/blog/skal-desvaerre-vaere-dyrere-at-koere-bil-230618?fbclid=IwAR2IOW165u8wdHGxaVVzssTlWHZwKS-RwojxiDXZOyhDWsY0duxK2Qqz-9g
https://ing.dk/blog/skal-desvaerre-vaere-dyrere-at-koere-bil-230618?fbclid=IwAR2IOW165u8wdHGxaVVzssTlWHZwKS-RwojxiDXZOyhDWsY0duxK2Qqz-9g
https://ing.dk/blog/skal-desvaerre-vaere-dyrere-at-koere-bil-230618?fbclid=IwAR2IOW165u8wdHGxaVVzssTlWHZwKS-RwojxiDXZOyhDWsY0duxK2Qqz-9g
https://enhedslisten.dk/baeredygtig-transport-for-alle
https://enhedslisten.dk/baeredygtig-transport-for-alle
https://www.tjekbil.dk/alt-om-bilen/love-og-regler/boede-og-afgifter/groen-ejerafgift/
https://www.tjekbil.dk/alt-om-bilen/love-og-regler/boede-og-afgifter/groen-ejerafgift/
https://www.biofuel-express.com/da/fossilfridk/
https://www.biofuel-express.com/da/fossilfridk/
https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7019357/I-dag-udleder-en-dansker-12-ton-CO2-om-året.-I-2050-er-målet-25-ton
https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7019357/I-dag-udleder-en-dansker-12-ton-CO2-om-året.-I-2050-er-målet-25-ton
https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7019357/I-dag-udleder-en-dansker-12-ton-CO2-om-året.-I-2050-er-målet-25-ton
https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/art7019357/I-dag-udleder-en-dansker-12-ton-CO2-om-året.-I-2050-er-målet-25-ton
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 VVS autoriseret installatør udfører opgaver inden 

for vand, varme og sanitet i 

enfamiliehuse/sommerhuse/fritidshuse samt 

forsikringsskader.  

 

 Salg / montering / reparation af pille fyr, halmfyr 

og varmepumper 

 

 Smedeopgaver såsom svejse, bukke og klippe, 

skære/tilskære m.m. 

 

 

ALLELEV SMEDIE & LANDBRUGSSERVICE APS 

Allelevvej 5, 8570 Trustrup. Tlf. 8633 9255 / 4016 7774 


