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Forord  
Dette hæfte med temaet Det økologiske Fodspor: Bæredygtig udvikling er det ene af 

en række hæfter med undervisningsmateriale udarbejdet til Naturvidenskabeligt 

grundforløb. Hæftet er udformet, således at det også kan anvendes i Almen 

studieforberedelse. 

Begrebet bæredygtighed har præget samfundsdebatten om miljø, udvikling og 

globalisering stærkt siden Brundtland-rapporten i 1987. Det har bl.a. ført til, at FN har 

udnævnt perioden 2005-2014 til tiåret for undervisning i bæredygtig udvikling. 

Bæredygtighed er således et tema, som giver mulighed for at arbejde med både de 

samfundsmæssige og etiske perspektiver af naturvidenskab og teknologi. 

Flere har søgt at sætte et mål på bæredygtighed. Dette hæfte handler om det 

økologiske fodspor, som er en enkel, kvantitativ model baseret på grundlæggende 

naturfaglige begreber, som udtrykker graden af bæredygtighed for menneskers 

ressourceforbrug og miljøpåvirkning. Det er en model, som bl.a. er lavet med henblik 

på at formidle problematikken på en klar visuel måde til et bredt publikum. Modellen 

udvikles løbende, men er stadig meget simpel med ret store begrænsninger og 

udeladelser, og modellens forudsætninger har givet anledning til en del debat. Hæftet 

giver derfor oplagte muligheder for at arbejde med forskellige aspekter af 

modelbegrebet, herunder mulighed for at eleverne kan diskutere på et 

naturvidenskabeligt grundlag. I denne diskussion er nogle svar bedre begrundede end 

andre. 

Hæftet introducerer nogle grundlæggende naturvidenskabelige begreber og giver 

mulighed for samarbejde mellem alle de fire naturvidenskabelige fag, men der kan 

også laves forskellige undervisningsforløb, som vægter fagene forskelligt.  Til hæftet 

er knyttet en hjemmeside, hvor det er muligt at finde forslag til undervisningsforløb, 

eksperimentelle undersøgelser, opgaver og uddybninger, ligesom resultater af 

elevernes selvstændige arbejde med det økologiske fodspor kan lægges ind, således at 

andre kan arbejde videre med disse. 

Selve hæftet indeholder en koncentreret fremstilling af grundbegreber og 

grundlæggende problemstillinger, mens fordybelsen, herunder det mundtlige og 

skriftlige arbejde findes i bearbejdningen i forbindelse med de tilknyttede 

eksperimentelle undersøgelser og forskellige typer opgaver. 
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Begrebet Det økologiske fodspor, og også dette materiale, knytter sig oprindelig til 

Our Ecological Footprint, Mathis Wackernagel & Williams Rees, New Society 

Publishers 1992.   

Bæredygtig udvikling: Hvad er sandt og hvad er falskt, hvad er ret 

og rimeligt? 
To små levedygtige børn dør hvert minut af diarré, som skyldes forurenet vand og 

manglende kloakering mange steder i Afrika og Asien. Halvdelen af verdens 

befolkning lever for under 12 kr. om dagen, mens en almindelig dansker har 450 kr. I 

Kina er der både børn og voksne, som hver dag bliver syge af deres arbejde med at 

genbruge metaller og afbrænde plastic fra brugte mobiltelefoner og computere. Det er 

vel ikke rimeligt? 

I Skandinavien startede man på at kloakere byerne for 150 år siden, og det gav en stor 

forbedring af sundhedstilstanden i byerne. Men kloakvandet blev stadig ledt urenset 

ud i søer og vandløb indtil for 50 år siden, hvor man byggede rensningsanlæg. Mange 

af de gødningsstoffer og giftstoffer, som blev udledt for mere end 50 år siden, findes 

stadigt i søer og havområder og vanskeliggør livsbetingelserne for planter, fisk og 

vandfugle. Handlede de rimeligt for 150 år siden? 

Der vil næppe være megen olie tilbage til de næste generationer, fordi mennesker 

formentlig har afbrændt størstedelen af verdens olie inden udgangen af dette 

århundrede. Til den tid vil vi sandsynligvis også have fordoblet atmosfærens indhold 

af CO2 med risiko for varige klimaændringer for de næste generationer. Er det 

rimeligt?   

FN har lavet en målsætning om, at alle verdens lande skal arbejde på en udvikling, 

som opfylder basale behov som bl.a. mad, sundhed, uddannelse og sikkerhed for alle 

de 6,4 milliarder mennesker i verden i dag, men også for de mere end 9 milliarder 

mennesker, som vi formentlig vil være om 50 år og for kommende generationer. Det 

kaldes en bæredygtig udvikling.  

Definition: En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder den nuværende 

generations behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde 

deres behov i fare. 
FNs Verdenskommision for miljø og udvikling, Brundtlandrapporten Vores fælles fremtid, 1987 
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Er FNs målsætning om en bæredygtig udvikling rimelig? Og hvad ligger der helt 

præcist i begrebet? Vi kan vel ikke blive uenige om, at vi skal sørge for vores børns 

fremtid og måske også vore børnebørns, men hvad med vores efterkommere om flere 

hundrede år? Skal vi skrotte bilen og i stedet for tage cyklen for at spare på olien og 

mindske CO2-belastningen, eller skal vi krydse fingrene og håbe på, at man finder nye 

energiteknologier, når olien engang er brugt op? 

Beslutningerne bliver ikke nemmere af, at vi den ene dag hører, at vores CO2-

udsendelse vil forårsage voldsomme klimaændringer allerede i dette århundrede, og 

den anden dag hører, at eventuelle klimaændringer ikke har så meget med CO2 at 

gøre, men at de især skyldes naturlige processer, som mennesker ikke har nogen 

indflydelse på. 

 

Figur 1.1 (tegneserie fra Weekendavisen 24/6 05) 

 
 

Hvad er sandt og hvad er falskt? 114 lande i verden tror så meget på argumenterne 

for, at CO2 vil ændre klimaet, at de i 2005 har ratificeret Kyoto-aftalen, som forpligter 

landene til kostbare reduktioner af CO2-udsendelsen. Hvad er det for argumenter, som 

overbeviser dem, og hvad er det for nogle argumenter, som får andre til at hævde, at 

man får meget lidt klimaforbedring og dermed bæredygtig udvikling for de penge, der 

bruges på at opfylde kravene i Kyoto-aftalen?  

Hvordan måler man i det hele taget bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi om 10 år 

måle, om vi i dag har bevæget os i en bæredygtig retning?  
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”Selv om vi er blevet bedre til at klare miljøskader og 

gøre vores produktion mindre energikrævende, er det 

stadig et kæmpespørgsmål, om kloden i det hele taget 

er i stand til at absorbere de forøgelser, der skal til for 

at få noget, der bare ligner dansk standard for de hen 

ved ni milliarder mennesker, vi bliver om halvtreds 

år.” (Sven Burmester) 

Vi efterlader faktisk kloden som et bedre sted at leve 

på end da vi modtog den…De børn, der fødes i dag - 

både i de industrialiserede lande og i udviklings-

landene - vil komme til at leve længere og være 

sundere…- uden at klodens miljø ødelægges (Bjørn 

Lomborg). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur. Hvordan finder vi ud af, hvem der har ret?  
Sven Burmester er forfatter og cand. scient. Han har bl.a. været vicedirektør i verdensbanken og  leder 

af FN´s befolkningsfond i Kina og Nordkorea  

 Bjørn Lomborg er cand. sci. pol. og Ph. D. Han var direktør for Institut for Miljøvurdering 2002-

2005¤¤¤  Talebobler ud fra de to 

Hvad er det ret og rimeligt for den enkelte at gøre i lyset af denne usikkerhed? 

 

Det økologiske fodspor: skoen trykker!  
Så hvordan finder man ud af, om noget er bæredygtigt? Hvordan man selv kan gøre 

en forskel? Og hvordan kan man måle, hvor stor forskellen egentlig er?  

Brundtland kommissionens definition på bæredygtighed virker jo simpel. Ud fra 

definitionen alene er det bare ikke så let at afgøre, om noget er bæredygtigt. Det er lidt 

ærgerligt, for i praksis kunne det jo være godt at vide, om det f.eks. er bæredygtigt at 

køre i bil, at tale i mobiltelefon eller at spise økologiske grønsager. Det viser sig 

faktisk at være umuligt at afgøre præcis, hvad der er bæredygtigt og hvad der ikke er. 

En af grundene er, at vi ikke kender den fulde effekt af de aktiviteter, vi udøver i dag. 

Et godt eksempel er den menneskeskabte drivhuseffekt, hvor alle er enige om, at den 

eksisterer, men til gengæld meget uenige om følgerne. Vi ved heller ikke hvilke 

teknologier, der bliver til rådighed i fremtiden. Hvis man i fremtiden, for eksempel 

blev i stand til at udnytte solens energi effektivt, så kunne det måske være bæredygtigt 
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at køre i biler drevet af brint, men hvis det ikke lykkes, så opbruger bilkørsel vores 

begrænsede fossile ressourcer. Da de fossile ressourcer, kul, olie og naturgas, er 

absolut nødvendige i dagens samfund, så mindsker vores nuværende aktiviteter altså 

fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov. Derfor er det ikke 

bæredygtigt at køre i bil i dag. 

Da vi ikke kan spå om fremtiden, så kan vi i stedet prøve at se, hvad der er 

bæredygtigt i et samtidsperspektiv. Til dette formål har vi brug for en størrelse, der 

kan vise, om noget i dag er bæredygtigt eller ej. Og måske vigtigere endnu, en 

størrelse, der kan sige, om noget er mere eller mindre bæredygtigt end noget andet. 

Her er det økologiske fodspor et godt, visuelt begreb. I al sin enkelhed, så beskriver 

det økologiske fodspor, hvor stor en del af kloden hvert enkelt menneske 

beslaglægger med sine aktiviteter. Som illustration kan man forestille sig, at man 

placerer en halvkugle over en by, således at der kun transporteres sollys igennem 

halvkuglen. Det areal af jorden som halvkuglen skal dække, for at livet kan 

opretholdes uændret for alle byens beboere, er defineret som byens økologiske 

fodspor.  

 

(figur med halvkugle over Danmark eller over by eller over person) 

 

Selvom definitionen på det økologiske fodspor lyder simpel, så er det ikke nemt at 

beregne det præcist. Derimod kan man hurtigt lave meget gode overslag og bruge dem 

til sammenligninger. Det økologiske fodspor er altså ikke et præcist mål for 

bæredygtighed, men derimod en indikator for bæredygtighed.  

Inden vi prøver at udregne økologiske fodspor, er det værd at se på, hvor meget plads 

hver person har til rådighed i Danmark, hvis vi antager, at pladsen fordeles ligeligt. 

Danmarks landareal er på ca. 43.000 km2 og indbyggertallet er omkring. 5,4 millioner 

mennesker. Med andre ord, så har hver dansker godt 8000 m2 (0,8 ha) til rådighed. 

Hvis vores økologiske fodspor er større end 0,8 ha, så kan man vel sige, at skoen 

trykker. 

 

(figur med fod der dækker Danmark og en god del mere) 

   

Fra levefod til fodspor: tal og tilnærmelser. 
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Praktisk taget alle de aktivitet vi engagerer os i hver eneste dag, bidrager på den ene 

eller anden måde til vores økologiske fodspor. Når vi tænder for varmen, forbruger vi 

olie, som kommer fra et oliefelt og samtidig producerer vi CO2, der ledes ud i 

atmosfæren og skal optages af planter ved fotosyntese. Begge dele beslaglægger lidt 

af vores planet. Når vi spiser tomater, så bruger vi en lille smule af en tomatmark i 

Spanien eller et drivhus på Fyn. Faktisk er det lidt mere kompliceret, for der svarer 

nemlig også et vist areal til emballagen om tomaterne, hvad enten det er pap eller det 

er en konservesdåse. Den er fremstillet ud fra et ganske lille areal skov eller fra et 

område med jernmalm. Der er også brugt energi til at varme det fynske drivhus op, til 

fremstilling af gødning, til udsmeltning af dåsen og til at transportere tomaterne til 

supermarkedet, hvad enten de kommer fra Spanien eller Odense – og også energi til at 

holde tomaterne kølige eller konservere dem, og til at hente dem hjem fra 

supermarkedet. Hver gang har vi brugt lidt olie og produceret lidt mere CO2. Faktisk 

har det hele også krævet en lille smule plads på vejene og i supermarkedet – og dagen 

efter måltidet bruger vi også lidt af rensningsanlægget. Det er en næsten umulig 

opgave at beregne fodsporet helt præcist. Derfor er det vigtigt at finde de største 

bidrag til fodsporet, lave nogle rimelige gæt, hvis man ikke kender alle data præcist 

og så lave en beregning ud fra dem.  

Det økologiske fodspor defineres for én person som: ”det areal, der er nødvendigt for 

at tilvejebringe de ressourcer personen forbruger og til at bortskaffe det resulterende 

affald”. 

Når man regner efter, viser det sig, at der er fire hovedbidrag til en persons økologiske 

fodspor, nemlig: Bebyggelsesareal (huse, haver, veje etc.), skovareal 

(byggematerialer, papir, møbler etc.), Fødevareareal (landbrugsproduktion) og 

energiareal (samlet energiforbrug).  

 

(figur x. økologisk fodspor fordelt i kategorier) 

 

For ikke at gøre beregningerne alt for komplicerede, inkluderer de ikke den del af 

kloden, der er dækket af hav. Og vores samlede anvendelige areal inkluderer ikke 

poler, ørkener, bjergtoppe og andet utilgængeligt eller ufrugtbart areal. På denne måde 

er der i gennemsnit ca. 1,8 ha til rådighed for hver person.  

Bagerst på omslaget af dette hæfte findes en tabel, der viser hvorledes en canadiers 

økologiske fodspor er sammensat i lidt større detalje og kategoriseret efter de fire 
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ovennævnte hovedbidrag. I tabellen ses, at det samlede økologiske fodspor for en 

gennemsnitperson i Canada er 4,3 ha; i Danmark er det til sammenligning ca. 3 ha. 

Men kan det overhovedet passe, når der i Danmark kun er plads til et fodspor på 0,8 

ha? Det betyder i praksis, at enten overforbruger vi af jordens ressourcer eller også er 

der andre steder på jorden, hvor det økologiske fodspor er meget lille. Eller begge 

dele?!  

Bebyggelser: en synlig del af det økologiske fodspor. 

Umiddelbart kunne man tro, at bebyggelse i form af huse, motorveje, broer, villaveje, 

gågader, virksomheder, skoler, offentlige bygninger osv. udgør en stor del af vores 

økologiske fodspor. Det er i hvert fald den del af vores fodspor, som det umiddelbart 

er let at få øje på. I praksis er det i første omgang ret let at opregne den del af ens 

økologiske fodspor, der kan tilskrives ens bolig. Her gør det selvfølgelig voldsom 

forskel, om man bor 4 mennesker i lejlighed på 60 m2 i et 30 etagers hus eller om man 

bor alene i en villa med en 1000 m2 grund. Vi kan altså påvirke det økologiske 

fodspor i den rigtige retning ved alle at bo i skyskrabere i byer i stedet for på gårde på 

landet – men det har måske andre ulemper? Oven i boligarealet kommer desuden et 

ret stort areal, svarende til den andel af vejene, fortovene og cykelstierne, som man 

optager. Det er klart, at hvis man cykler hver dag, så bruger man mindre af vejene end 

hvis man kører i varevogn. Og oven i disse tal skal der yderligere lægges en andel af 

de offentlige bygninger i byen, såsom rådhus, hospital og bibliotek. Endelig bruger 

man jo også en vis del af arealet på sin arbejdsplads eller sin uddannelsesinstitution. 

For hele Danmark kan disse tal findes i Danmarks Statistik og man kan så vurdere, 

hvor stort ens eget økologiske fodspor er, svarende til bebygget areal. Den måske 

overraskende konklusion af en sådan undersøgelse kan også ses af tabellen på 

omslaget for den canadiske befolkning. Faktisk er det kun omkring 0,2 hektarer, der 

bruges pr. person til bebyggelser, så det er omkring 5 % af ens samlede økologiske 

fodaftryk, der er den umiddelbart synlige.  

 

(figur med luftfoto af villakvarter og skyline f.eks. Manhattan) 

Langt ude i skoven 

Kan skovarealet virkelig batte noget til ens samlede økologiske fodspor? Det er i hvert 

fald ikke juletræet, der giver det største bidrag, så der må åbenbart være andre 
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væsentlige grunde til, at skovareal udgør et selvstændigt element i beregningen af det 

økologiske fodspor. Der er to dominerende faktorer, der forklarer den væsentligste del 

af skovarealets anvendelse. Det er byggematerialer og forbrugsvarer, primært møbler 

og papir, herunder bøger, aviser og magasiner. Det er klart, at mængden af træ der 

bruges til byggematerialer afhænger af, om man bor i et murstenshus eller et træhus, 

men selv i et murstenshus bruges der en del træ. Der findes desuden lande i verden, 

hvor næsten alle huse opføres i træ, mens man andre steder næsten udelukkende 

bruger mursten. På den måde kan andelen af det økologiske fodspor, som tilskrives 

skovareal variere meget fra person til person og særligt fra land til land. Det er dog 

tankevækkende, at det økologiske fodspor, der stammer fra forbrugsvarer lavet ud fra 

træ er praktisk taget lige så stort som det areal, vi hver især beslaglægger til 

bebyggelse. Skovarealet er nok et mindre synligt areal end bebyggelsesarealet, men 

altså alt i alt større. Det viser meget godt, hvordan det ikke altid er umiddelbart 

indlysende hvornår og hvordan vi trækker på jordens ressourcer. 

 

(Figur med træhytte og en bunke magasiner).       
 

Er det bæredygtigt at spise sundt? 
Der er mange forskellige emner, det er relevant at se på i forbindelse med produktion 

af fødevarer. Nogle af de vigtigste er fotosyntese, respiration, fødekædeniveau og 

gødning. 

Den grundlæggende proces i al fødevareproduktion er fotosyntese. Planternes grønne 

klorofyl er i stand til at fange solens energi og indbygge/binde den i organiske stoffer, 

f.eks. glukose.  

 

Fotosyntese 

6CO2              + 6H2O + lysenergi → C6H12O6 + 6O2   

Carbondioxid + vand +  lysenergi → glucose   + oxygen 

 

Hver m2 af Danmarks areal modtager ca. 3600 MJ energi om året fra solen. En 

gennemsnitsdansker skal til sammenligning på et år have 4000 MJ. Man kunne så tro, 

at en person kunne klare sig med et areal på 1,1 m2 til fødevareproduktion, men 

faktisk er det økologiske fodspor af fødevareproduktionen her i landet snarere 6000 

m2 for en person. Det betyder, at der ikke er plads til at dyrke danskernes mad på en 
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bæredygtig måde i Danmark, hvis vi fortsætter med den nuværende 

kostsammensætning. Der er flere grunde til, at det er sådan. For det første er 

fotosyntesens effektivitet ikke stor, så planterne fanger kun en lille del af solenergien; 

i praksis kun omkring 1 %. Det er denne energi, som planter bruger til at vokse. 

Planterne udgør en væsentlig del af fødegrundlaget for alle dyr, herunder mennesker, 

som lever af det organiske stof, der dannes i fotosyntese – enten direkte eller som den 

rest, der er tilbage, når det er optaget og omdannet til nyt organisk stof i et dyr 

undervejs i fødekæden. Solens energi og fotosyntesen er derfor grundlaget for alt liv 

på jorden. 

 

 
Figur 1. Fødekæde med planter som første led og mennesket som 2. og 3. led. 

 

De næste led i fødekæden får organisk stof med energi fra det foregående led og 

bruger så en del af denne til respiration, hvor en stor del mistes som termisk energi, 

altså varme, helt på tilsvarende måde som det også er tilfældet i planten.  

 

Respiration 

C6H12O6 + 6O2        → 6CO2             + 6H2O + E  

Glucose +oxygen  → carbondioxid + vand   + energi (i forskellige former, først kemisk 

energi) 

 

Grundstoffet carbon, C, veksler således mellem placering i CO2, C6H12O6 og andre 

stoffer i et evigt kredsløb, samtidig med at der udveksles energi mellem organismer 
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og omgivelser. Fotosyntese og respiration er derfor to af de væsentlige processer, som 

driver carbons kredsløb i naturen. 

 
Figur. C-kredsløb hvor C transporteres gennem forskellige stoffer i et evigt kredsløb. 

Bemærk specielt C i kuldioxid i atmosfæren og C i organiske stoffer i planter og dyr i 

fødekæden. 

 

Mængden af carbon i cyklussen er konstant, men det kan variere hvor store mængder, 

der er bundet de forskellige steder. Eksempelvis er tidligere tiders plantemateriale 

blevet lagret under tryk og danner derved grundlaget for vore fossile brændstoffer. 

Når vi forbrænder disse, vil en større del af den samlede mængde carbon, findes som 

CO2 i atmosfæren. Fødekæder starter altid med planter, der udfører fotosyntese. Alle 

organismerne i fødekæden, også planterne, udfører respiration og producerer således 

også CO2 til atmosfæren. Energitabet ved respiration er som tommelfingerregel ca. 90 

% af energien i den indtagne føde for hvert nyt fødekædeniveau. Det betyder f.eks. at 

en ko skal spise planteføde med et energiindhold på 10 J for at producere kød med et 

energiindhold på 1 J. Derfor kræver det også mindst ti gange så stort et landbrugsareal 

at få sit energibehov dækket med kød frem for med planteføde.    
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Figur. Skematisk gengivelse af energiomsætningen hos svin. Bredden af pilene svarer 

til den forholdsvise andel af energiomsætningen 

 

En gennemsnitsdansker får typisk 53 % af sit energibehov dækket med vegetabilsk 

føde og 47 % med animalsk føde. Med disse oplysninger og oplysningerne om 

solindfaldet og fotosyntesens nyttevirkning kan vi nu beregne, at der kræves 59 m2 til 

en persons vegetabilske føde og 522 m2 til den animalske føde, alt i alt 581 m2. Dette 

tal er langt tættere på det faktiske økologiske fodspor på ca. 6000 m2 end vores første 

beregning på 1,1 m2, men stadig ca. 10 gange for lille. Afvigelsen skyldes bl.a., at vi 

ikke har taget hensyn til, at planterne ikke står på marken hele året, og derfor ikke 

udnytter solens energi om vinteren, og vi har heller ikke fraregnet de dele på planten, 

vi ikke spiser. I Danmark er der et energiindhold på 10 MJ i den hvede, der vokser på 

1 m2, mens vores simple fotosynteseberegning giver et energiindhold på 36 MJ/m2. Vi 

skal derfor gange vores areal med 3,6, så vi nu når op på 2300 m2. Men det er stadig 

langt fra det økologiske fodspors størrelse for danskerens mad. Hvad mangler i 

beregningerne? I gamle dage kom madens energi næsten udelukkende fra solen. I dag 

kommer størstedelen af energien i maden fra fossile brændsler. Vi bruger bl.a. energi 

til at producere gødning, til landbrugsmaskiner, til pesticider, til vanding, til 

opvarmning af drivhuse, til opbevaring, til emballage og til transport. Det økologiske 

fodspor af den energi udgør størstedelen af det manglende areal i madens økologiske 

fodspor.  
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I 1 kg tomater er der et energiindhold på 1,3 MJ. Figuren viser nogle tilnærmelsesvise 

tal for brug af fossil energi og størrelsen af det økologiske fodspor af 1 kg tomater 

dyrket hhv. i opvarmet drivhus i Danmark og på friland i Spanien, og transporteret til 

Danmark. Til sammenligning er også vist tal 1 kg tomater på dåse dyrket på friland i 

Spanien og transporteret til Danmark. 

 

Drivhustomater i 

Danmark 

Energi/kg 

MJ/kg 

Frilandstomater 

fra Spanien 

Energi/kg 

MJ/kg 

Tomater 

på dåse 

Energi/kg 

MJ/kg 

Produktion 50 (36-

284) 

produktion 8 produktion 8 

Transport til 

Danmark 

0 Transport til 

Danmark med 

lastbil-3000 km

9 Transport 

til 

Danmark 

med 

lastbil-

3000 km 

9 

    Kogning 

etc. 

2 

    Dåse 9 

Energi i alt 50 Energi i alt 17 Energi i alt 28 

nergibrændselse
itomatenerg 3 %  8 %  5 % 

Økologisk 

fodspor 

5,0 m2  1,9 m2  3,0 m2 

 

Man kan sammenligne bæredygtigheden af forskellige fødevarevalg ud fra tilsvarende 

beregninger, som ligger til grund for ovenstående figur/tabel. Det mest bæredygtige 

tomatvalg er tilsyneladende at spise friske frilandstomater fra Spanien frem for danske 

drivhustomater eller tomater på dåse. Omkring 25 % af den fossile brændsel, der 

bruges til at producere de spanske tomater går til produktion af gødning og noget af 

den gødning havner i grundvandet og i havet. Hvis man dyrker en plante på ugødet 

jord, får man langt mindre udbytte end, hvis man gøder planten. Forsøg har givet 

følgende resultater:  
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Figur 5. Udbyttet ved dyrkning af afgrøde uden og med tilførsel af fosfat- og nitrat-

gødning 

 

Figuren viser, at jordens udbytte kan forøges omkring fire gange ved gødning med 

nitrat og fosfat, og det betyder at man kan klare sig med et areal, der er fire gange så 

lille, men da gødningen både skal fremstilles og køres ud på marken, kræves der også 

ekstra energi (og det i store mængder), som kan omsættes til et areal-krav, der i det 

tilfælde skal lægges til kostens økologiske fodspor. Husdyrene leverer en del af 

gødningen, men hvis man kun gødede med husdyrgødning i hele verden, ligesom man 

gør i økologisk landbrug, så ville der kun kunne leve omkring tre milliarder 

mennesker på Jorden. I dag lever der mere end dobbelt så mange mennesker. Det kan 

altså kun lade sig gøre, fordi landbruget gøder med store mængder kunstigt fremstillet 

nitratgødning. Faktisk forholder det sig sådan, at ca. 2 % af hele verdens 

energiforbrug anvendes til fremstilling af kvælstofgødning. 

 

Er der plads til en bæredygtig energiforsyning i Danmark?  

Er energiforsyningen i Danmark bæredygtig? 

 

Boks 

Energi måles i enheden J(Joule).  

Energi kan også måles i kWh.  

1 kWh = 3,6⋅106 J 
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Effekt angiver, hvor megen energi der omsættes på et sekund. 

 

effekt = 
tid

energi  

 

Effekt måles i enheden J/s, som også betegnes W(Watt) 

 

 

Energiforbruget i verden er mere end 10-doblet de sidste 100 år.   

 
[figur 2.1] Verdens energiforbrug historisk(dette skal føres op til 2004, data haves) 

 

Energiproduktionen optager tilsyneladende ikke megen plads til olieboreplatforme, 

tankstationer, kraftværker o.l. Alligevel er det økologiske fodspor af vores 

energiforbrug større end hele Danmarks areal.  

Beregningen af energiens fodspor bygger på den forudsætning, at det ikke er 

bæredygtigt, at mennesker sender drivhusgassen CO2 op i atmosfæren, fordi det kan 

give alvorlige klimaændringer. Derfor har man valgt at beregne, hvor megen skov 

med dens fotosyntese, der skal til, for at absorbere den mængde CO2, som 

afbrændingen af de fossile brændsler udsender. I gennemsnit for hele Jorden regner 

man med, at 1 ha skov absorberer CO2 fra brændstof med 100 GJ. Hvis vi bruger det 

tal til at regne på, hvor megen skov der skulle til for at absorbere Danmarks 
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energiforbrug på 829 PJ i 2003, så finder man et areal på  829⋅1015J/ 100⋅109J/ha = 

8,29⋅106 ha =  82900 km2. Det areal er næsten dobbelt så stort som Danmarks areal.  

Men er det sandt, at den menneskeskabte CO2 vil føre til alvorlige klimapåvirkninger? 

Der er enighed om, at CO2 er en drivhusgas, som påvirker klimaet og om at indholdet 

af CO2 i atmosfæren er steget fra ca. 280 ppmv i år 1800 hvor vi for alvor begyndte at 

afbrænde fossile brændsler til omkring 380 ppmv  i 2005.   

Det er vanskeligt at forudsige, hvilke temperaturændringer stigningen i 

drivhusgasserne vil forårsage, fordi mange komplicerede processer på solen,  i havet 

og i atmosfæren spiller ind. Figur 2.2 viser ikke nogen entydig sammenhæng mellem 

CO2-koncentration og temperatur, men FNs klimamodeller tyder på, at den globale 

temperaturstigning forårsaget af den menneskeskabte drivhuseffekt vil ligge mellem 

1,4 oC og 5,8 oC om hundrede år. Nogle mener dog, at naturlige processer har større 

indflydelse på temperaturændringerne end den menneskeskabte drivhuseffekt.  

 
Figur 2.2(kilde: IPCC): Historisk udvikling i temperatur og CO2-koncentration i 

atmosfæren. (skal først starte fra år 1600) 

 

Alt i alt virker det rimeligt at betragte udsendelsen af CO2  fra afbrænding af fossile 

brændsler som en afgørende faktor for energiens økologiske fodspor, selvom der 

stadig mangler megen viden om klimaprocesserne. Der er dog indvendinger mod 

beregningsmetoden, f.eks. aftager skoves evne til at absorbere CO2 med alderen, og 

man kan måske i stedet for lagre den i gamle oliefelter. Det økologiske fodspor 

medregner heller ikke, at brug af fossile brændstoffer ikke er bæredygtigt på langt 

sigt, fordi lagrene bliver tømt. Ligesom ved klimamodellerne er der dog heller ikke 

her enighed. Hvornår der vil opstå mangel? Derfor laver man scenarier for, hvordan 

olieproduktionen udvikler sig. Scenarier er eksperters gæt baseret på deres vurdering 

af den viden, der findes.        
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Kilde: Global økologi, februar 2004. 

De to røde scenarier er beregningseksempler fra USA's energiministerium, 2000. 

De røde scenarier regner med en verdensressource på 3000 mia. tønder olie.  

Det grønne scenario er udarbejdet af oliegeologen Colin J. Campbell, 2003.  

Det grønne scenario antager, at der er 1900 mia. tønder olie.  

 

Kan vi ikke klare os lige så godt med mindre energi?  

Energiforbruget i Danmark har faktisk holdt sig næsten konstant fra 70'erne til i dag, 

samtidig med at vi har haft en økonomisk vækst på 50 %. Vi har fået større huse, flere 

ting, flere rejser, men alligevel bruger vi ikke mere energi. Det er fordi, vi anvender 

mere energieffektive teknologier. F.eks. bruger en sparepære kun ¼ af glødepærens 

energi. 

 

Masser af energi fra solen.  

Selv om vi udvikler mere energieffektive teknologier, så skal vi stadig bruge megen 

energi. Solenergien har ikke noget CO2-problem. Solen sender hele tiden 

strålingsenergi af høj kvalitet og i enorme mængder ned på Jorden. Energien 

strømmer væk fra Jorden i form af infrarød stråling med lavere kvalitet til 

verdensrummet. Noget af den fanges imidlertid af drivhusgasser og det giver en 

temperaturstigning.  

Når solenergien rammer Jorden omdannes energien til termisk energi i luften, i jorden 

og i vandet, og den omdannes igen til bevægelsesenergi i vind og bølger. En lille del 
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af energien omdannes gennem fotosyntesen til kemisk energi i planter, som er 

grundlaget for næsten alt liv på Jorden. Livets eneste energikilde har indtil for nogle 

få århundreder siden stort set været den kemiske energi fra fotosyntesen, som har 

givet mad og brændsel. Men en meget lille del af energien fra fotosyntesen er over 

millioner af år blevet lagret som fossile brændsler. Vi har nu afbrændt en stor del af 

disse brændsler og dermed sandsynligvis startet klimaændringer Derfor bliver vi nødt 

til at lære at anvende solenergien på andre måder.  

Energiproduktion og energiforbrug er umuligt. 

Energi kan hverken opstå eller forsvinde. Man kan transportere energi fra et sted til et 

andet, men der bliver hverken mere eller mindre af den. Når man taler om produktion 

af energi, så mener man omdannelse af energi fra en form til en anden. Nogle 

væsentlige energiformer er  

• elektrisk energi 

• kemisk energi, som findes i f.eks. olie, kul, planter og dyr. 

• strålingsenergi, som findes i stråling fra f.eks. solen. 

• termisk energi, som der er mere af i varme ting end i kolde ting. 

Strålingsenergi fra solen omdannes f.eks. til kemisk energi i planter, og den kemiske 

energi i planterne omdannes til termisk energi ved forbrænding. Elektrisk energi 

omdannes f.eks. til termisk energi i et strygejern. Vi bruger altså ikke energi, når vi 

stryger, men vi omdanner den elektriske energi, som har en meget høj kvalitet, til 

termisk energi af en dårligere kvalitet. 

 

Hvordan kan man anvende solenergien?  

Danmarks årlige energiforbrug udgør under 1 % af den enorme mængde solenergi, 

som vi modtager hvert år, men vi skal bruge smarte teknologier til at omdanne den til 

praktiske energiformer, til at lagre den og transportere den. 

 

 
Figur x. Uden en smartere energiteknologi har den soldrevne bil ingen fremtid 
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I Danmark dækkede den vedvarende energi (biomasse, vindenergi, solceller, 

geotermisk energi og fjernvarme) 14% af energiforbruget i 2004..  

EU satser på, at 6% af bilernes benzin skal erstattes af biobrændsel i år 2010. I 

Danmark er der dog ikke enighed, om det er en god idé. Her i landet vil det medføre, 

at mellem 1 og 2 % af Danmarks areal skal anvendes til dyrkning af planter til 

biobrændsel. Det skyldes både, at fotosyntesen er en meget ineffektiv 'teknologi' med 

en nyttevirkning omkring 1% til omdannelse af solenergi, og at benzinmotorens 

nyttevirkning ikke er større end ca. 20 %. 

 

Nyttevirkning 

Når der tilføres 100 J strålingsenergi fra solen til en solcelle, så er det faktisk kun ca. 

10 J som omdannes til den nyttige elektriske energi. Resten af energien omdannes til 

termisk energi, som bare opvarmer luften omkring solcellerne lidt og ikke bruges til 

noget. Det er altså kun brøkdelen 0,1 = 10 % af strålingsenergien, som omdannes til 

nyttig energi. Nyttevirkningen ved alle slags energiomdannelser er det tal, der angiver 

hvor stor en brøkdel eller procent af den tilførte energi, der kommer ud i form af 

nyttig energi: 

nyttevirkning = rgitilførtene
ginyttigener

      

 

 

Er der plads til at forsyne Danmark med vedvarende energi?   

Hvor stort er det økologiske fodspor af vedvarende energiteknologier? Er der plads til 

dem i Danmark? Som nævnt ovenfor, så har biobrændsler store fodspor især på grund 

af fotosyntesens lave nyttevirkning. Men som figur 2.x viser, så har andre vedvarende 

energiteknologier, som kan erstatte benzin men endnu ikke er så langt udviklede et 

langt mindre økologisk fodspor.  

 Areal til gennemsnitlig 

personbil, m2 

Areal til transportenergi i 

Danmark, km2 

Solcelle, batteri, elmotor 15-30 60-140 

Vindmølle,batteri, elmotor 80-200 350-900 

Solcelle, brint, 30-100 140-400 
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brændselscelle 

Biobrændsel, 

brændselscelle 

1000-1900 3900-7800 

Biobrændsel, 

forbrændingsmotor 

1900-3800 7800-16000 

 

Figur 2.x Fodspor af vedvarende erstatninger for benzin for transportomfanget i 

Danmark i 1990'erne. 

 

For at beregne fodsporene skal man have kendskab til nyttevirkningen af 

teknologierne og deres produktion og til hvor megen solenergi, der rammer 1 m2 i 

Danmark hvert år eller direkte til hvor megen energi teknologien kan producere på 1 

m2 pr år, se figur 2.y.  

 

Figur y. Energiudbytte af nogle vedvarende energiteknologier 

Vedvarende 

energiteknologi 

Energiudbytte 

 MJ/m2/år 

Vindmøller 900 

Solceller 440 

Solvarmepaneler 1200 

Rapsolie 5,8 

 

Som et eksempel på beregningerne vil vi vise, hvordan man kan beregne størrelsen af 

det økologiske fodspor af en elproduktion i Danmarks baseret på solceller 

På 1 m2 kommer der i Danmark en solenergi på 1000 kWh/år = 3600 MJ/år. Med en 

solcelle nyttevirkning på 10 % giver det en elproduktion på 360 MJ/år. Da ca. 20 % af 

anlæggets energiproduktion skal anvendes til produktion af anlægget selv, bliver 

anlæggets nettoproduktion derfor 288 MJ/år = 80 kWh/år. Danmarks elforbrug i 2004 

var 7,8⋅1010 kWh. Hvis det skulle produceres af solceller, ville det kræve 7,8⋅1010 

kWh/80 kWh = 9,8⋅108 m2 = 980 km2. Det er lidt mindre end arealet af Lolland. 

 

Størrelsen af fodsporet for de forskellige vedvarende energiteknologier varierer 

meget. Men de fleste af dem har langt mindre fodspor end fossilt brændsel, og det kan 
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ikke udelukkes, at der kan skaffes plads i Danmark til at klare vores egen 

energiforsyning. F.eks. kan man måske udvikle bølgekraftanlæg, billigere solceller 

med højere nyttevirkning og smartere måder til oplagring af energi. Hvis vi magter at 

udvikle en vedvarende energiforsyning med et rimeligt fodspor, så det både er 

æstetisk tilfredsstillende og til en rimelig pris, så vil rigtig mange andre problemer 

også kunne løses. Energiforsyningen er den centrale udfordring for en bæredygtig 

udvikling. 

Bæredygtige strategier: Hvad skal der til? 

Hvor meget vil vi gøre for at løse fremtidens problemer og hvordan skal vi handle i 

lyset af usikker viden? Mange forældre betaler hver måned en del af deres løn til en 

forsikring, som vil blive udbetalt til deres børn, hvis forældrene dør, inden børnene 

har fået en uddannelse. Heldigvis dør de færreste forældre i Danmark så tidligt, men 

ingen ved, om ulykken netop rammer dem. Vi har på lignende måde ikke sikker viden 

om, hvor stor indflydelse den menneskeskabte CO2 vil få på fremtidens klima. Hvor 

meget er vi villige til at betale for at formindske risikoen for klimaændringer, hvis 

størrelse vi ikke kender med sikkerhed, og som måske især får betydning for vores 

børn og børnebørn og generationer endnu længere ude i fremtiden? Vil vi betale mere 

for CO2-fri energi, for energieffektive huse og biler, og til gengæld droppe en 

ferierejse eller bo i et mindre hus? Eller vil vi i lyset af den usikre viden om 

klimaprocesserne prioritere at afhjælpe nutidens problemer i fjerne lande som f.eks. 

mangel på rent vand og kloakering, som forårsager stor børnedødelighed i bl.a. Afrika 

i dag? 

 

Vi kan også vente med at handle, indtil vi har fået mere sikker viden om 

klimaprocesserne. Vi risikerer jo at tage uhensigtsmæssige og meget udgiftskrævende 

beslutninger, når vi ikke har fuld viden. Men hvis vi ser et barn lege med en bold i 

vejkanten, mens vi kommer kørende i bil med stor hastighed, så kan vi heller ikke 

vide om barnet pludselig vil løbe ud på vejen efter bolden, men vi ved, at det tager tid, 

fra vi ser barnet løbe ud på vejen, til bilen er bremset. Derfor nedsætter vi for en 

sikkerheds skyld hastigheden. På lignende vis vil det tage tid, fra vi beslutter os til at 

begrænse udslippet af CO2 indtil CO2-koncentrationen i atmosfæren bliver stabiliseret 

på et niveau, som forhindrer fremtidige store menneskeskabte klimaændringer. 

Figuren viser, at FNs klimapanel vurderer, at det vil tage århundreder for CO2-
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koncentrationen og temperaturen at stabilisere sig, og årtusinder for vandstanden i 

havene. Deres klimamodeller forudsiger, at selv med en udvikling hen mod en 

halvering af den årlige udledning frem mod år 2100, så vil atmosfærens CO2-

koncentration til den tid være 20 % større end i dag. Naturen kan altså reagere meget 

langsomt. Det går heller ikke hurtigt, når mennesker på hele kloden skal tage fælles 

beslutninger. Kyotoaftalen om en gennemsnitlig nedsættelse af industrilandenes  CO2- 

udledninger med 5,2 % fra 1990 til 2008-2012 blev vedtaget i 1997, men først i 2005 

trådte den faktisk i kraft, og da uden deltagelse af USA som alene står for 25 % af 

verdens CO2. 

Hvad er rettidig omhu i klimasagen? Hvordan kan vi handle med rettidig omhu her?   
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Nye boller på suppen 

En måde at agere på, er at arbejde mod en bæredygtig udvikling ved, med 

Brundtlandrapportens ord, både at handle som enkeltindivider og som samfund, 

Samfundet må tage de rigtige beslutninger, men hertil har enkeltlande og enkeltpartier 

forskellige holdninger og prioriteringer. Agenda 21 og Kyotoaftalen er forskellige 

eksempler på globale beslutninger med krav om lokal handling Det enkelte menneske 

kan ud over sin politiske stemme også handle mere eller mindre bæredygtigt. Da den 

største del af det økologiske fodspor stammer fra energiforbrug, vil det være her man 

skal sætte ind, men også f.eks. en forøgelse af de vegetabilsk og lokalt producerede 

fødevarer vil give udvikling mod bæredygtighed. At spare på energien kan bl.a. ske på 

opvarmnings-, isolerings- og transportområdet. En mere gennemgribende overvejelse 

kan gøres på alle vore handlinger. Eksempelvis kan man overveje at modtage nyheder 

på den mest bæredygtige måde. At få dem som avis involverer følgende bidrag til ens 

økologiske fodspor:   

 

Oplysninger: 

Energiforbrug til produktion af 1 kg papir er 61 MJ 

1 ha kan på et år optage CO2 fra afbrænding af fossilt brændstof der giver 100 GJ 

Der kan årligt produceres træ nok til 2,3 m3 papirfibre på 1 ha 

Der skal bruges 1,8 m3 papirfibre for at producere 1 ton avispapir 

 

Regnestykket: 

Arealforbrug til produktion af 1 avis, der vejer 0,3 kg: 

Areal til energiforbrug: 61 MJ·0,3kg·10-2·10-6 ha  = 1,8 · 10-4 ha 

Areal til avispapiret: 1,8 m3 ·10-3·0,3/2,3 m3 ha      = 2,3·10-4 ha 

                                                                           I alt:  4,1 ·10-4 ha= 4,1 m2 

Her synes det mere bæredygtigt at få nyhederne via radio eller egen computer, men 

før man kan konkludere det, må man medregne det økologiske fodspor til drift og 

produktion af en computer og en radio. Hvis man kan klare flere forskellige opgaver 

med en ´billig´ genstand er dog mere bæredygtigt end at skulle have flere i brug. 
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Man kan tilsvarende overveje kosten. Som et eksempel vises her et regnestykke for 1 

kg tomater:  
 

Økologisk fodspor, ha 

 Dyrket i Norden Dyrket i Spanien 

Transport 

Opbevaring 

Produktion 

Produktion af gødning 

Diverse 

                               I alt 

113·10-3 

63·10-3 

6308·10-3 

78·10-3 

410·10-3 

6915·10-3 

490·10-3 

111·10-3 

382·10-3 

332·10-3 

22·10-3 

1337·10-3 

 

Overraskende for nogle er det faktisk mere bæredygtigt at spise spanske tomater end 

danske eller kun at spise danske frilandstomater, idet det er dyrt at producere i 

drivhus, men så må vi altså undvære tomater om vinteren. 

 

Alt i alt betyder det, at hvad man reelt kan gøre er at udregne sit eget økologiske 

fodspor og på det konkrete regnestykke overveje, hvad der kan forbedres og her 

specielt overveje det, der batter mest. Hvis man prøver at gøre det, så gælder det om at 

overveje hver enkelt aktivitet, og herunder særligt dens bidrag til de fire kategorier: 

bebyggelse, skov, føde og energi - og så at huske evt. affald og vigtige 

samfundsgoder, såsom sundhedsvæsen og uddannelse for at få det hele med. Nogle 

data er det umuligt at få. Her må man bruge det bedste skøn. Efter regnestykket vil du 

dog vide lidt mere om, hvad du selv kan gøre, og hvad samfundet kan gøre. 

 

Energi er nøglen og den kan findes ved forskning - måske? 
Hvis vi havde ubegrænsede mængder billig og ren energi til rådighed, så kunne vi 

flertallet af de mange udfordringer, vi står over for. Nu er det i praksis desværre 

sådan, at den energi der i dag er billig, den er ikke videre ren, og den der er ren er ikke 

videre billig. I Danmark koster en liter benzin i dag ca. 10 kr, men langt størstedelen 

af dette er afgifter. Den reelle produktionspris er omkring 1 kr, hvilket faktisk er 

utrolig billigt, når man tænker på, at benzin er en begrænset ressource. Til gengæld 

forurener brugen af benzin, bl.a. med CO2, men også med eksempelvis svovl og 

nitrogen. På den anden side er solceller en meget ren energikilde, til gengæld er den 
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dyr. Og man kan heller ikke så let fylde den på en bil. Vi kan alle sammen bidrage til, 

at vores økologiske fodspor mindskes gennem vores daglige adfærd. Men når jordens 

befolkning vokser hastigt og vores forbrug af begrænsede fossile ressourcer vokser 

endnu hurtigere, så står vi overfor en enorm udfordring. Om det så tager 25, 50 eller 

100 år inden det ramler, det er for så vidt ligegyldigt. Vi står i virkeligheden over for 

et problem, som vi næppe kan klare blot ved et ændret forbrug eller omfordelinger. 

Men det er klart, at indtil vi forhåbentlig finder en langtidsholdbar løsning, så er det 

en rigtig god ide at begrænse sit økologiske fodspor. På den måde sikrer vi os bedst 

muligt. I et længere perspektiv er vi ganske enkelt nødt til at opfinde og udvikle helt 

ny teknologi, der på en effektiv og forsvarlig måde gør det muligt at udnytte vores 

tilgængelige energikilder. Det drejer sig enten om atomkraft, de ret store mængder 

kul, der stadig findes, de enorme ressourcer af methan, der visse steder forekommer 

som methanhydrater på havets bund eller om de fornybare ressourcer. Blandt de 

fornybare ressourcer drejer det sig specielt om vindkraft, bølgekraft, biomasseenergi 

eller solenergi. Særligt solenergien, som i praksis også er årsagen til, at vi har vind-, 

bølge- og biomasseenergi, må på længere sigt være nøglen til en bæredygtig 

udvikling. Men der er lang vej. Vi skal både finde metoder til at indfange solens 

energi, til at lagre den og til at transportere den og det skal vel at mærke gøres 

effektivt. Det er alt sammen udfordringer, der kræver initiativ, nytænkning, 

naturvidenskab, forskning og udvikling. Og det kræver så til gengæld mennesker med 

lyst til at gøre en virkelig forskel. Måske er det dig?!  

    

 

  


