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Mange kommuner har taget FN’s 17
verdensmål til sig.Men det er ikke
gjortmed det, lyder det fra professor
ogmedlem af Klimarådet, Katherine
Richardson.
– Jeg harmed få undtagelser været
skuffet over denmåde, kommunerne
har taget klimaudfordringen til sig.
Meget få har taget den bredere dags-
orden til sig. De har ikke erkendt, at
det spændende ved bæredygtigheds-
målsætningerne ikke er de enkelte
målsætninger, men at de udgør den
samme ramme. Det tvinger os til at
se på interaktionerne imellem dem,
siger hun.
Hvis man ikke gør det, overser man,
at der også er bæredygtighedsmål,
hvor man påvirker i den negative
retning.
–Hvorfor serverer vi vand i plast-
flasker? Vi har jo udmærket vand i
hanerne. Hvorfor bruger vi engangs-

bægre til kaffe? Fordi det er billigere.
Jeg blev interviewet forleden af en
smart ung fyr, der spurgte, om han
stadig ville have sin kashmirtrøje og
sine flottemøbler, når vi når 2030?
Ja, selvfølgelig vil du det, svarede jeg
ham.Men du smider intet ud. Det
kan godt være, du betalermere, men
du smider det ikke ud.Man skal have
kvalitetstøj.
Her er det en udfordring, at vi i Dan-
mark ikke er ret gode til genbrug.
Forleden viste nye tal fra Eurostat, at
Danmark er niendebedst ud af EU’s
28medlemslande – og at vi halter
efter lande somTyskland, Holland
og Østrig. 48 procent af det danske
husholdningsaffald genbruges, mens
resten sendes til forbrænding.
–Vi gav en værdi til vores affald ved
at brænde det og bruge det til energi. I
mellemtidenhar resten af verden op-
daget værdien ved genbrug, siger hun.

Forskelle mellem kommunerne
Nårman er på besøg hos venner og
familie, der bor i en anden kommune,
sermanogså, hvordan der er store
forskelle på tværs af kommunerne.
– Vi tror, vi er så grønne og så gode,
men et af vores problemer er, at det

OMSTILLINGEN
BLIVER SVÆR,
HVIS ALLE
GRIBER DEN AN
FORSKELLIGT
Ifølge klimaprofessor Katherine
Richardson er der plads til forbedring
i kommunernes klimaindsats.

er lagt ud til kommunerne, og at alle
kommuner gør det forskelligt. Det er
ukoordineret. Det ville være klogt,
hvis kommunerne går sammen om
en fælles strategi. Man kan sigeme-
get godt om det kommunale selvsty-
re, men nårman skal gennemføre en
grøn omstilling, er detmåskemeget
rart at sætte sig sammenmed an-
dre. Ellers bliver detmeget sværere,
lyder det fra Katherine Richardson.
Hun har heller ikke den store fidus
til den decentrale organisering af
den danske fjernvarmesektor – og
slet ikke til ledelsen af den.
–Bestyrelserne for fjernvarmesel-
skaberne er oftest befolket af nuvæ-
rende eller tidligere kommunalpoli-
tikere, der har det fintmed at bruge
biomasse i produktionen.Mendet er
ikke smart, at vi bruger såmeget bio-
masse. Det er en begrænset ressour-
ce, og hvis alle på jorden skulle have
lige adgang til denmængde, vi kan
tillade os at bruge, så bruger vi alle-
redemere end det, vi kan bruge frem-
over, sigerKatherineRichardson.
Egentlig bebrejder hun ikke selska-
berne. De agerer sådan set blot efter
de regler og de afgifter, der er på
området.
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– Selskaberne får jo ikke de rigtige
forudsætninger fra staten. Det er
billigt at bruge biomasse, fordi det
ikke er belagtmed afgifter. Derfor
vælgermange selskaber den løsning.
Og vi er jo alle sammen bedst til at
fortsætte, som vi har gjort hidtil,
fortsætter hun.
Hvordan får kommunerne borgerne
med på den grønne omstilling?
– Jeg tror faktisk, meget af det hand-
ler om at vise det gode eksempel.
Vi har det problem, at hovedparten
af vores befolkning er vokset op og
blevet uddannet i en tid, hvor denne
dagsorden slet ikke var til stede. Vi
fokuserer alt formeget på, at omstil-
lingen kommer til at koste job og
penge. Der er aldrig nogen, der siger,
at hvis ikke vi omstiller os, kommer
det til at koste endnu flere job og
penge. Det er sådan set virkelighe-
den, siger Katherine Richardson.
Holdningen til den grønne omstil-
ling er også til dels generationsbetin-
get, oplever hun.
– Alle danskere brugermeget tid
på kommunal grund – i børneha-
ver og skoler – hvisman får de gode
eksempler der, tagerman dem til sig.
Hvisman ser påmodstandenmod

vindmøller, er det de gamle, der er
imod. Hvis det bare er hverdag i in-
stitutionerne, at vi behandler vores
ressourcer, som omdet var penge,
så tror jeg, de fleste bærer detmed
hjem.
Og for kommunerne handler det
ikke nødvendigvis om teknologi.
– Vi skal bruge teknologien på enhelt
andenmåde, end vi har gjort det før.
Jeg tror, det ermeget svært at finde
nogen teknologiske indvendinger,
somegentlig har betydet, at vi har
brugt færre ressourcer. Tværtimod,
sigerKatherineRichardson.
– Jeg tror, kommunerne er nødt til
at tænke lidtmere systemisk i de
beslutninger, der bliver taget.Man
kan eksempelvis gøremeget alene
i kantinen. Jeg synes, det er en stor
fejl at lave kødfrie dage. Så bliver det
sådan nogetmed, at folk skal betale
en pris. Det handler om at gøre det
grønt. Eksempelvis ved at sige, at
man altid kan få kød,men atman
skal spørge om det, så detmest na-
turlige er at spise plantebaseret.

En familie af kødædere
Katherine Richardsonsmand er
hofjægermester – og familien er

”i den grad” kødædende, fortæller
hun.Menda sønnen og svigerdat-
teren flyttede ind i en periode, kom
der andre boller på suppen. Familien
tilmeldte sig derfor en abonnements-
ordningmed grøntsager, der rakte til
aftensmad tre dage omugen.
– Det er fantastisk.Mange af de an-
dre dage er vi også begyndt at spise
vegetarisk, og vi føler intet afsavn,
siger hun.
Det betydermeget, hvordanman
sælger den grønne løsning. Kalder
mandet ”sund gryde”, er der nær-
mest ingen, der vælger det,menhvis
man skriver, at det er gullasch, som
består af grøntsager, bliver det taget
anderledes positivt imod,mener hun.
– Det er bare ikke helt der, jeg op-
lever, at kommunerne er. Der er
eksempler på byråd, der beslutter,
at børnene i daginstitutionerne skal
spise frikadeller. Det skal de altså
ikke nødvendigvis. Kommunerne
skal udnytte kontaktenmed borger-
ne til at få behovet for omstillingen
kommunikeret på en sådanmåde,
at borgerne helt naturligt føler sig
som en del af det og bringer nogle af
tingenemed hjem, siger Katherine
Richardson.•mdbr@kl.dk
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