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Hvordan skaber vi bæredygtig 
udvikling for alle?





Vores planet er unik fordi der findes liv!

Det er interaktionerne mellem “biosfæren” (alle levende

organismer) og geofysiske processer, der danner de 

miljømæssige forhold, herunder “klimaet”, på Jorden!
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Biodiversitetskrisen
er (mindst) lige så
vigtig som
klimakrisen!

Klima og biodiversitet kan anvendes som proxier for 
Jordens ressourcer!



Brundtlandrapport: Vores Fælles 
Fremtid (1987) :

Bæredygtigheds”søjler”
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3 komponenter af 
bæredygtighed

-økonomiske
-miljømæssige
-sociale

“Bæredygtighed”:



Miljømæssig ”bæredygtighed” kræver at efterspørgsel 
for jordens ressourcer ikke må overstige udbuddet!
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Bæredygtighedudfordring:

At dele jordens ressourcer 
blandt de 9 - 10 milliarder 
mennesker, der ventes i 2050.

Bæredygtig udvikling er en ”need to 
have” ikke en ”nice to have” ….
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Verdens bæredygtigheds målsætninger udgør en 
vision for hvordan ressourcerne skal fordeles.
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Relevante for alle verdensborgere – ikke kun for udviklingslande!
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Få målsætninger ventes 
at blive indfriet, og for 
flere går udvikling i den 
forkerte retning!
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Global Sustainable Development Report, 2019



Levers for transformation

SCIENCE AND TECHNOLOGY

ECONOMY AND FINANCE

GOVERNANCE

INDIVIDUAL AND COLLECTIVE ACTION

Goals relating to global environmental
commons

Goals improving human wellbeing

Linking goal

Men vi “tænker ikke” i verdensmålene!

Interaktioner mellem Verdensmålene



Earth Resources

Biodiversity* Land* Ocean* Atmosphere*

Human Prosperity

Development = 
Improving Human 
wellbeing
1. Basic needs
2. Material needs
3. Social needs

Energy Food Water Materials: 
Production/wa
ste;  
infrastructure 
– cities)

waste

Direct use or 
habitat change

The challenge of SD is giving all access to the finite resources necessary to allow continued 
development          This requires         and

“Human potential realization”*



“Omkostningseffektivitet” ift. 
ressourceanvendelse:

Målsætningen:

Maksimerer
samfundsnytte ift.  
Ressource- og 
samfundsmæssige
omkostninger
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Jordens ressourcer er vores ægte valuta!
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Adfærd Teknologisk Udvikling

Governance og 
økonomi

Omstilling af det globale fødevaresystem
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10 mia. maver KAN mættes, men vi skal ændre det vi spiser!

Globalt

• EAT-Lancet-kosten definerer en bæredygtig kostsammensætning, 
som vil kunne brødføde 10 mia. mennesker i 2050. Hvis alle 
borgere spiser efter denne kost, kan
• klimabelastningen fra den globale landbrugsproduktion reduceres med 

45 pct. i 2050, og

• 60 pct. af klodens landbrugsareal frigøres til andre formål.
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Danskernes madvaner udleder 45% 
mere CO2 end er tilfælde for den 
gennemsnitlige verdensborger! 

• Det store 
klimaaftryk fra
danskernes
madvaner skyldes
indtag af animalske
produkter
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Der er betydelig klimagevinst ved at følge de danske kostråd

En gennemsnitlig dansker i alderen 6-64 år 
vil kunne reducere klimaaftrykket fra kosten 

med 31-45 pct. ved at følge de officielle 
kostråd, og med 37-61 pct. ved at følge de 
vegetariske kostråd – under antagelsen om 

uændret energiindtag.

Vi skal tænke bæredygtig udvikling
in i ALT det vi laver!!!



Mikro-

organismer I 

laboratoriet

Verdens

befolkningstal

Der sker noget andet I 

økosystemer! Organismer

går ikke til grund!

Økosystemer producerer

ikke affald!  

Økosystemer er bæredygtige cirkulære samfund!
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Fordi de tvinger os til at respektere det
(øko)system vi er en del af!

“Indkøbsorder fra fremtiden”
John Elkington

Opfyldelsen af Verdens
Bæredygtighedsmålsætninger
er vores største håb for at 
kunne fortsætte tvives som
samfund!


