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Til
Universitetsledelsen

ARTS
Arts’ høringssvar til udkast til AU’s klimastrategi 2020-2025
Arts

Arts takker for høringsmuligheden.
Udkastet til klimastrategi har været drøftet i fakultetsledelsen og sendt i høring på fakultetets institutter, som hver især har bidraget med institutvise høringssvar på baggrund af lokale drøftelser i bl.a. institutledelser, institutfora, forskningsudvalg, afdelinger mv.
Bemærkningerne til høringsmaterialet falder i to dele:
1) Generelle bemærkninger til klimastrategien

Johnny Laursen
Dekan
Dato: 28. februar 2020

Direkte tlf.: 45 2029 4180 Email: dean. arts@ au. dk
Web: arts.au.dk
Afs. CVR- nr.: 31119103
Reference: ads

2) Specifikke bemærkninger til klimastrategiens fire områder
1) Generelle bemærkninger
Arts ønsker at rose og anerkende initiativet og strategiudkastets ambitioner. Arts bifalder, at universitetsledelsen i umiddelbar forlængelse af AU Strategi 2020-2025 har
sendt klimastrategien i høring, og deler ikke mindst ambitionen om, at universiteterne
skal spille en hovedrolle i realiseringen af indsatser i forbindelse med klimaudfordringerne.
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Arts kan tilslutte sig de overordnede mål. Klimaplanen er formentlig så ambitiøs, som
den realistisk kan være på de kendte præmisser. Det er vigtigt, at vi til fulde opfylder
normerne i den politisk bredt vedtagne klimaplan. Det er også vigtigt, at målene løbende revideres i takt med eventuelle forandringer i præmisserne, så vi ikke kommer
til at stille os tilfreds med for lidt.
Det er et gennemgående ønske fra alle fakultetets institutter, at klimastrategien ikke
holdes separat fra universitetets kerneopgaver.
Arts anerkender, at AU’s klimastrategi er en strategi for institutionen Aarhus Universitet og alene indirekte vil have indflydelse på universitetets kerneopgaver. Det derfor er
Arts’ intention, at klima og bæredygtighed klart adresseres i strategierne på både fakultets- og institutniveau, ligesom bæredygtig adresseres som en af de allerstørste
samfundsudfordringer i AU Strategi 2020-2025.

Dekanatet, Arts
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: dekan.arts@au.dk
Web: arts.au.dk/om- arts/ dekanat
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Vi noterer, at basistallene uden dokumentation har som præmis, at universitetet frem
til 2017 har fulgt samfundets gennemsnitlige reduktion, idet vi går ud fra, at man reelt
ikke har kunnet vurdere, om dette også er tilfældet. Hvis det ikke er, bør konsekvenserne heraf tages op til overvejelse.
Klimastrategien sætter mål, men er kun specifik, hvad angår enkelte handlinger. Da
den konkrete udmøntning af målene bliver afgørende, forventer vi, at medarbejdere og
studerende bliver inddraget i udformningen af handleplaner og måltal. Vi oplever en
stor vilje til og utålmodighed efter at komme i gang, og dette engagement bør AU udnytte. Der er oplagte muligheder for at mobilisere såvel personale som studerende.
Det foreslås, at universitetet udarbejder en plan for bred inddragelse af universitetsbefolkningens i udarbejdelse af handleplaner og idekataloger.
Det er ikke klart om klimastrategiens reduktionsmålsætninger (for fx flytransport) vil
blive omsat til måltal for universitetets decentrale enheder og om disse måltal vil være
frivillige eller bindende.
Samarbejde med andre organisationer vil være nødvendigt for at nå strategiens målsætninger. Arts savner derfor omtale af potentielle partnerskaber med lokale og regionale interessenter, herunder ikke mindst kommunerne hvor Aarhus Universitet er
geografisk tilstede (primært Aarhus, Viborg, København og Herning), dette vurderes
at være særligt relevant for indsatsområderne Bygninger og Transport.

2) Specifikke bemærkninger til klimastrategiens fire områder
Bygninger
Arts støtter ambitioner om at reducere ressourceforbruget på bygningsområdet. Arts
anerkender desuden, at handlemuligheder for det enkelte fakultet er begrænsede, når
det kommer til universitetsbygninger, fx er alene en begrænset del af bygningsmassen
potentielt egnet til solceller. Større investeringer bør dermed foretages af hele universitetet.
Arts ser store potentialer, med potentiel afsmittende effekt på universitetets kerneopgaver, ved at give forskere og studerende mulighed for at anvende campus som living
lab, herunder gennem afholdelse af case competitions med henblik på bæredygtig udvikling af AU.
Transport
Arts støtter, universitetets bestræbelser på at indrette eksterne kontakter med henblik
på at reducere klimaaftrykket ved transporten, herunder at universitet arbejder systematisk på at reducere omfanget af unødvendige flyrejser. Samtidig anerkender vi, at
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alternativer til flyrejser i nogle tilfælde kan være dyrere, samt at længere rejsetid kan
presse medarbejdernes balance mellem arbejds- og privatliv.
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Arts bifalder øget brug af videolink, som alternativ til rejser, hvilket dog vil kræve forbedring af faciliteterne til videomøder – både kvantitativt og kvalitativt.
Indkøb
Arts bifalder den helhedsorienterede til indkøb og støtter en livscyklusvurdering i forbindelse med alle nyanskaffelser.
Arts bifalder stærkt, at AU’s egne kapitalmidler investeres, så de understøtter bæredygtigt udvikling og at dette også bør gælde for AUFF og FEAS.
Affald
Arts mener, at det bør prioriteres at undgå affald og genbruge materialer, men støtter
derudover målsætningerne om langt bedre kildesortering i minimum fem fraktioner.

Arts byder dette første skridt i retning af at imødegå klimaudfordringerne velkommen.
Mange ansatte og studerende er opmærksomme på klimaudfordringerne og bekymrede over de potentielle konsekvenser. AU har med dette skridt muligheden for at imødegå det meningstab nogle unge mennesker ville kunne føle i mødet med en institution, hvis den ikke forholder sig til det, de ser som en allestedsnærværende brændende
platform.
Arts medsender institutternes høringssvar, som indeholder mange gode forslag til
konkrete klimaforbedrende handlinger.
På vegne af fakultetsledelsen.
Venlig hilsen
Johnny Laursen
Dekan
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Rektor Brian Bech Nielsen
Aarhus Universitet
rector @)au .d k

HEALTH
Høringssvar fra Health vedr. AU's Klimastrategi 2020-2025

Aarhus Universitet har sendt udkast til l<limastrategi 2020-2025 i høring og har i
den forbindelse anmodet Health om bemærkninger.

Dekanatet, Health

Health takker for muligheden for at afgive høringssvar til AU's l<limastrategi
2020-2025 .

Dato: 28. februar 2020

Høringsmaterialet har været drøftet i fakultetsledelsen og institutledelserne, li
gesom hvert institut og CESU har haft udkastet i høring.

Lars Bo Nielsen
Dekan , professor

Direkte tlf.: +45 8715 200 7
E- mail: dean.hea lth@au .d k
Web: au.dk/larsbo@au.dk
Afs. CVR- nr.: 31 119103

Generelle bemærkninger

Health finder det positivt, at Aarhus Universitet formulerer en klimastrategi, og
der bakkes op om den forelagte strategi, dog finder Health, at det er væsentligt:
•
•
•
•
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At strategien er klar i forhold til, om der påtænkes konkrete reguleringer
af adfærd, eller om det lægges over på de ansatte at gøre "det rigtige" .
At tiltagene er veldokumenterede, og der udarbejdes en oversigt over,
hvor AU's CO2-belastninger er størst.
At man tænker i såvel udledning af CO2 som forureningskilder.
At man ikke kun ser på egen udledning af CO2, men tænker globalt og i
første omgang formulerer en fælles politik med andre universiteter.

Vedr. indsatsområdet: Bygninger

Health kan på baggrund af de indkomne bemærkninger fra institutterne tilslutte
sig tiltagene på bygningsområdet.
Der var desuden en række forslag fra institutterne om:
•

At der bør installeres sensorer, som kan aktivere og deaktivere lys, idet
der efter normal arbejdstid eller i weekenden ofte er meget lys tændt i
universitetets bygninger.
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Dekanatet, Health
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 4
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E- mail: health @au . d k
Web : health .au.dk/ om
health/ organisation / de kanatet
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•

At afsnittet tydeliggøres, således at indsatserne også skal omfatte krav
til bygninger, som institutterne lejer. Formuleringen 'universitets bygninger' kan læses som de gule bygninger i universitetsparken, men netop
på Health er mange m2 lejet hos regionen.

side213

Vedr. indsatsområdet: Indkøb
Health kan på baggrund af de indkomne bemærkninger fra institutterne tilslutte
sig tiltagene på indkøbsområdet, dog var der en bemærkning om, at man kan
udelade kravet om, at kantinerne mindst en gang om ugen skal servere et kød
frit måltid, idet kantinerne allerede i dag serverer masser af måltider, som er
kødfrie.
Der var desuden et forslag fra institutterne om:
•

At AU bør overveje at optimere indkøb og levering med henblik på at
undgå unødvendig trafik på vejene.

Vedr. indsatsområdet: Transport
Health kan på baggrund af de indkomne bemærkninger fra institutterne tilslutte
sig tiltagene på transportområdet, dog at det kan blive en stor udfordring at re
alisere målene, idet transport, inkl. flytransport, er forudsætningen for internati
onalisering (herunder rekruttering, bilaterale forskningsbesøg og netværksop
bygning) og flytransport er hurtig og effektiv, når det drejer sig om rejser på mere
end 2-3 timer. Hvis AU skal være et konkurrencedygtigt internationalt forsk
ningstungt universitet i fremtiden, bør denne parameter nuanceres.
Der var desuden en række forslag fra institutterne om:
•
•
•
•

•

•

•

At medarbejdernes og de studerendes transport til og fra AU bør med
tages i klimaregnskabet, idet det er et væsentligt bidrag.
At AU bør overveje arbejdsgiverordninger som kan øge medarbejder
nes incitament til at cykle på arbejde.
At det er en god ide at begunstige cyklisme af hensyn til klimaet og
medarbejdernes sundhed.
At AU bør iværksætte tiltag, som gør det lettere for medarbejdere og
studerende at vælge bæredygtigt transportmiddel som cykel, offentlig
transport, elbil m.m.
At AU bør øge kapaciteten for cykelparkering på campusområdet, så det
matcher behovet; lav gerne aflåste cykelkældre, så cyklerne er be
skyttet mod vind, vejr og tyveri.
At AU ikke kun iværksætter tiltag, der fremmer elbiler, men at man også
ser på elbilers negative påvirkning på det globale klimaaftryk, idet frem
stillingen af batterier er meget energikrævende og stærkt forurenende,
ligesom batterier udgør et stort affaldsproblem, når de skal skrottes.
At AU skal opstille ladestandere til elbiler på alle P-pladser.
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UNI VERSITET
HEALTH

•

At AU kan overveje at indføre en parkeringsafgift i Universitetsparken for
biler, der ikke anvender et bæredygtigt brændstof, fx el- eller hybridbiler.
Provenuet herfra kunne anvendes til miljøfremmende tiltag på AU og
opsætning af ladestandere til elbiler.
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Vedr. indsatsområdet: Affald
Health kan på baggrund af de indkomne bemærkninger fra institutterne tilslutte
sig tiltagene på affaldsområdet.

Der var desuden en række forslag fra institutterne om:
•
•

•

•

At AU bør indføre lokal indsamling og sortering af plastika ffald, herunder
i de kantiner, der benytter plastikkrus og -bestik.
At AU bør indføre lokal indsamling og sortering af pap, idet der stadig
smides meget af det indsamlede pap ud, fordi der mangler indsamlings
steder.
At AU bør have lokaler til opbevaring af overskudsmøbler, og at der i den
forbindelse oprettes lagerlister, som man kan orientere sig i, inden der
skal købes nyt.
At afsnittet tydeliggøres, således at indsatserne også skal omfatte krav
til bygninger, som instituttet lejer. Formuleringen 'universitets bygninger'
kan læses som de gule bygninger i universitetsparken, men netop på
Health er mange m2 lejet hos regionen.

Afsluttende bemærkninger

Health takker igen for muligheden for at afgive høringssvar til AU's klimastrategi
2020-2025. Health bakker op omkring AU's klimamålsætninger og ser frem til
at være med til at følge op på tiltagene under strategien.
Med venlig hilsen

J?t/);G
Lars Bo Nielsen
Dekan, professor
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Rektor

BSS

Høring af Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025
Aarhus BSS takker for muligheden for at bidrage til høringen af udkast til universitetets
klimastrategi for 2020-2025.
Strategiudkastet har i januar og februar 2020 været i høring på fakultetets seks institutter og har derudover været drøftet på møder i fakultetets samarbejdsudvalg (FSU)
samt Akademisk Råd. Akademisk Råd har afgivet et særskilt høringssvar.
Høringsbidragene viser, at der på Aarhus BSS overordnet set er bred opbakning til klimastrategiens fire indsatsområder, mål og indsatser. Der er fremsendt en række forslag, som kort opsummeres i nedenstående. For mere fyldestgørende detaljer henvises
til de enkelte høringsbidrag. Der er endvidere indkommet forslag om, at der åbnes en
portal, hvor medarbejdere og studerende har mulighed for at indsende gode idéer til
konkrete indsatser.

Dekanatet, Aarhus BSS
Thomas Pallesen
Dekan
Dato: 2. marts 2020

Mobiltlf.: +45 2037 3932 Email: pallesen@ au.dk
Web: au.dk/pallesen@au.dk
Journal nr.: 2019-041-000036
Afs. CVR-nr.: 31119103
Reference: mvp
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Bygninger
• Der er forslag om, at øge ambitionsniveauet, og satse på 100% vedvarende energi.
• Der er forslag om, at det undersøges, hvorvidt der er potentiale for anvendelse af
overskudsvarme (fra egne installationer eller fra naboejendomme) samt vedvarende energi i de enkelte bygninger.
•
•

Der er forslag om, at der udarbejdes særskilte delmål for hhv. ”varme” og ”el”, og
at delmålet for reduktion af elforbruget skal være højere, end de foreslåede 2%.
Der er forslag om, at alle nye bygninger bør opføres som 0-energi bygninger (bl.a.
ifm. Campus 2.0)

Transport
• Der forslag om, at AU’s ønske om reduktion af flyrejser konkretiseres yderligere.
• Der er forslag om, at understøtte klimavenlige transportvalg med praktiske foranstaltninger, samt at der udfærdiges en politik ift. medarbejderes rejser.
• Der er forslag om, at en politik vedr. rejser også ses i lyset af AU’s kerneopgaver.
• Der er forslag om pålægning af en intern AU-afgift på medarbejderes flytransport
og herunder, at provenuet kan anvendes til klimavenlige AU-tiltag.

Dekanatet, Aarhus BSS
Aarhus
Universitet
Bartholins Allé 14
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 2454
E-mail: bss@ au.dk
Web: bss.au.dk
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•

Der er forslag om, at implementere ”flådestyring” for at sikre en generel og systematisk tilgang til CO2-reduktion fra transport.
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Affald
• Der er forslag om, at udfase engangsservice i kantinerne.
Indkøb
• Der er forslag om, at undersøge muligheder for mere cirkulær økonomi i indkøbsaftalerne, fx leasing, tilbagetagningsordninger, service frem for anskaffelse, miljøcertificerede produkter, genbrugsmaterialer.
• Der er forslag om, at AU tilstræber, at aftaler med konferencesteder stiller krav til
disses bæredygtighedsindsats.
• Der er forslag om vegetar/veganer-muligheder i standardudvalget i al catering på
AU, både ifm. møder og i kantiner.
Generelle kommentarer
• Der er forslag om, at AU overvejer, hvorvidt klimastrategien også skal implementeres i kerneopgaverne forskning og undervisning.
• Der er forslag om, at AU stræber efter at opnå en ”Times Higher Education University Impact Ranking”, som er den eneste globale måling, der vurderer universiteter
op mod FN’s Verdensmål.
I forbindelse med høringsprocessen er der i tillæg til ovenstående fremkommet forslag
til, hvordan institutterne lokalt kan understøtte den endelige klimaplan. Der vil blive
fulgt op på disse forslag i forbindelse med udarbejdelse af lokale handleplaner.
Med venlig hilsen

Thomas Pallesen
Dekan

Bilag 1: Høringsbidrag fra fakultetets institutter
Bilag 2: Høringsbidrag fra FSU
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Til rektor

NAT

Høringssvar på AU´s klimastrategi for 2020-2025

AU´s udkast til klimastrategi for 2020-2025 har været sendt bred høring på institutter, i fakultetsorganer og har været drøftet på et møde i fakultetsledelsen. Der er
blandt fakultetets medarbejdere og ledelse stor opbakning til klimastrategien, og høringssvarene vidner om et stort engagement blandt medarbejderne. Flere høringssvar
hilser strategien velkommen, men bemærker, at den kunne være endnu mere ambitiøs
og konkret.
Fakultetet lægger meget vægt på, at der er solid evidens bag de løsninger, som iværksættes. Når indsatserne prioriteres, bør der være solid evidens bag de enkelte tiltag og
prioriteringer. Derfor bør hvert enkelt initiativ kunne kvantificeres, således at effekten
af det enkelte initiativ kan dokumenteres efterfølgende. Fakultetets forskere stiller sig
gerne til rådighed med deres faglige viden og kompetencer i forbindelse med konkretiseringen og implementeringen af strategien, som det også fremgår af flere af høringssvarene.

Dean's Office, Science and
Technology
Lars Henrik Andersen
Dean
Date: 2. March 2020

Direct Tel.: +45 8715 5594
Mobile Tel.: +45 2338 2033
E-mail: lha- dekan@ au. dk
Web: au. dk/en/lhadekan@ au. dk
Sender's CVR no.:
31119103
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I forlængelse heraf foreslår fakultetet, at der laves en pulje, hvorfra der kan udloddes
små bevillinger til studerende, der f.eks. via bachelorprojekter vil afdække effekten af
forskellige mulige tiltag i forbindelse med klimastrategien. Det vil også have den effekt, at de studerende bliver inddraget og engageret i implementeringen af klimastrategien.
Vedlagt er alle de indkomne høringssvar fra institutter og akademisk råd. Høringssvarene rummer mange idéer og forslag til aktiviteter, og de bør alle indgå i den videre
proces med konkretisering af klimastrategien.
Flere forslag går igen i høringssvarene, og fremhæves derfor her:
- Bygninger
o Anvend digitale og data-drevne værktøjer, f.eks. ved at synliggøre forbrug
af vand og el lokalt
o Anvend sensorteknologi til at reducere forbrug af el og varme i bygningerne

Dean's Office, Natural Sciences
Aarhus University
Ny Munkegade 120

DK-8000
Aarhus C
Denmark
Side
11 af 49

Tel.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 2068
E-mail: nat@au.dk Web:
nat. au.dk/en
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o
o
o

-

-

Køb kun bæredygtig el og varme.
AU bør overveje selv at producere bæredygtig energi frem for at købe klimakompensation
AU bør arbejde politisk for at kunne bruge overskudsvarme til opvarmning af bygninger
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Indkøb
o Møbler og IT bør bruges længere tid, inden det udskiftes
Transport:
o Rejser bør reduceres markant, bl.a. ved at anvende videokonferencer
o Flyrejser bør i særlig grad reduceres, og det bør være synligt i AU´s rejsesystem, hvad klimabelastningen er ved forskellige typer af rejser, f.eks. fly
og tog. Fly uden mellemlandinger bør også bruges i størst muligt omfang
Affald
o Flamengo, plast og pap skal komprimeres på campus.
o Generelt bør der være langt mere affaldssortering end pt.

På vegne af medarbejderne på Faculty of Natural Sciences
Lars Henrik Andersen
Dekan, Natural Sciences
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Rektor Brian Bech Nielsen

TECH

Høring vedr. Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025

Udkastet til Aarhus Universitets klimastrategi har været i høring på Faculty of Technical Sciences. Der er indkommet en række kommentarer fra institutterne og strategiudkastet er blevet drøftet i FSU og Akademisk Råd. FAMU har ligeledes haft mulighed
for at kommentere. Alle høringssvar er vedlagt som bilag.
Fakultetsledelsen har på den baggrund drøftet strategien på sit møde den 27. februar
2020 og bemærker, at der generelt er stor opbakning til strategien og til at sætte fokus
på området, hvor AU som universitet bør gå forrest og have en væsentlig rolle at spille.

Eskild Holm Nielsen
Dekan
Dato: 28. februar 2020

E-mail: dean.tech@au.dk
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På Technical Sciences ser vi frem til, at den overordnede strategi bliver udmøntet i en
konkret handlingsplan med konkrete initiativer og en tidsplan for implementeringen. I
den forbindelse vil vi gerne opfordre, til at den ekspertviden, der findes på hele AU
inddrages aktivt, ligesom man bør trække på den ekspertviden, der også findes uden
for AU.
Af de vedlagte høringssvar fremgår en række konkrete forslag til indsatser, som kan
indgå i det videre arbejde med implementering af strategien.
Det efterlyses, at der sikres en bedre sammenhæng mellem udtrykte ambitioner, mål,
delmål og indsatser og hvor man kommer fra (baseline). Der er ligeledes behov for
mere præcise definitioner af, hvordan det overordnede reduktionsmål skal tolkes.
Det er vigtigt, at implementeringen af strategien giver mulighed for at tage hensyn til
AU’s forskellige lokaliteter samt forskelligartede behov i forbindelse med forskning,
uddannelse og videndeling, så indsatserne giver mening lokalt. Hvis institutterne skal
lave en fokuseret indsats med at reducere forbrug, vil det være nødvendigt med lokale
rapporter for enhederne, så det er klart hvad udgangspunktet er. Der kan også være
behov for at overveje en differentiering i nogle af de overordnede mål, for eksempel på
transportområdet, hvor visse forskningsgrene ikke vil kunne honorere et krav om 30 %
reduktion.

Fakultetssekretariatet, Technical
Sciences
Aarhus Universitet Ny
Munkegade 120 8000
Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
Fax: +45 8715 2068
E-mail: scitech@au.dk
Web: tech.au.dk
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Der vil være økonomiske såvel som tidsmæssige omkostninger forbundet med flere af
strategiens indsatser. Det skal i det videre arbejde præciseres, hvordan disse omkostninger håndteres. Vi anbefaler, at man her laver kollektive løsninger og generelle retningslinjer, så det ikke bliver op til den enkelte medarbejder.

Side 2/2

På bygningsområdet bør der i delmålene være fokus på brug af bæredygtige materialer, og man bør overveje bæredygtig energiproduktion på AU’s arealer, eksempelvis
solceller og vindmøller.
I forhold til transport stiller flere spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i delmålet
om at reducere antallet af AU-ejede biler. Konsekvensen kan bl.a. være, at forbruget
flyttes til private biler i stedet, hvor AU ikke har indflydelse på klimaeffekten.
På affaldsområdet bør det fremgå af målet, at en bedre affaldssortering er væsentligt
medvirkende til at reducere CO2 -udledningen ved, at de genanvendte materialer erstatter nyproducerede materialer og udvinding og/eller fremstilling af disse. Ambitionen i delmålet om genanvendelsesprocenten for affald bør sættes højere og som minimum afspejle de nationale mål og EU’s fremtidige mål.

Venlig hilsen

Eskild Holm Nielsen
Dekan
Technical Sciences
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Rektor Brian Bech Nielsen

ARTS

Høringssvar vedr. AU’s Klimastrategi

Akademisk Råd Arts har på sit møde den 4. februar 2020 drøftet udkast til AU’s Klimastrategi.

Akademisk Råd Arts
Niels Nørkjær Johannsen

Lektor, PhD

Rådet ser overordnet positivt på initiativet og det foreliggende udkast. I lyset af den globale klimakrise er det i den grad betimeligt, at Aarhus Universitet tager initiativ til en klarere strategi for udvikling af en klimamæssigt ansvarlig drift og praksis. Vi er enige i, at
universiteterne bør tage en fremtrædende rolle i udvikling og implementering af de nødvendige omstillinger, og vi bakker op om, at AU lægger op til en substantiel, virkningsfuld
indsats, såvel internt som igennem påvirkning af eksterne processer.

Dato: 2. marts 2020

Mobiltlf.: +45 2815 8792 Email: nnj@cas.au.dk Web:
au.dk/nnj@cas
Afs. CVR-nr.: 31119103

Side 1/3

Det betones i forordet, at AU gennem sine kerneydelser, forskning, uddannelse og rådgivning, kan bidrage til at imødegå klimaforandringer og finde løsninger på de udfordringer,
der følger med dem. Alligevel finder Rådet, at man bør alliere sig med – dvs. i højere grad
henvise eksplicit til – AU’s hovedstrategi, hvor bæredygtighed figurerer som en vigtig, generel dagsorden. Vi anerkender, at man har valgt at lave en separat, driftsorienteret Klimastrategi for universitetet, men da AU’s største mulighed for at påvirke udviklinger indenfor
klima, miljø, samfundsstrukturer og kultur i en bæredygtig retning netop ligger i universitetets kerneydelser, finder vi det vigtigt at signalere en meget klar ansvarsbevidsthed omkring, hvor væsentlig en indflydelse disse udgør. Dette kan bl.a. gøres gennem en styrkelse
af åbningsafsnittet, ligesom der kan henvises mere konkret til de tiltag inden for forskning
og uddannelse, som hovedstrategien lægger op til.
Det vil kræve både organisatorisk og økonomisk prioritering at implementere klimastrategien, men sidstnævnte italesættes kun i ringe grad. Klimavenlig omstilling kan i nogle
sammenhænge medføre besparelser, mens den i andre kan indebære meromkostninger,
særligt på den korte bane. Rådet vil foreslå, at det i Klimastrategien signaleres tydeligere,
at AU vil foretage den nødvendige økonomiske prioritering af denne dagsorden, i øvrigt
under inddragelse af relevante udvalg med medarbejder- og studenterrepræsentation.

Afdeling for Arkæologi og
Kulturarvsstudier

Aarhus Universitet
Moesgård Allé 20
8270 Højbjerg

Tlf.: +45 8716 2131
E-mail: aal@au.dk
Web: cas.au.dk
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AU’s nyligt opgjorte klimaregnskab vil blive et vigtigt redskab i udformningen af handleplaner og tiltag, men kunne også bruges langt mere aktivt i strategien, f.eks. gennem udvalgte, kvantitative eksempler på universitetets klimaaftryk og dertilhørende delmål og tiltag. Dette vil konkretisere både udfordring og handling yderligere, hvilket Rådet mener vil
fremme den nødvendige opbakning til strategien fra studerende og medarbejdere.

Side 2/3

En stillingtagen til Aarhus Universitets digitale klimaaftryk er pt. fraværende i Klimastrategien, hvilket undrer Rådet. Samfundets digitale energiforbrug er kraftigt stigende, og
denne tendens inkluderer formentlig AU. Rådet finder det derfor nødvendigt, at universitetet forholder sig til, hvilke energieffektiviseringer, der er at hente på dette område. Servere
og internettrafik forbruger store mængder energi, og selvom det gør en forskel at købe
grøn strøm, bør man også se på de digitale vaner – f.eks. ifm. dataopbevaring og køling,
valg af søgemaskine, brug af cookies/trackers på universitetets website samt format og
komprimering på website, i brevskabeloner osv.
Udkastet rummer med god grund en væsentlig fokus på transport. Da transport både er
vigtig for driften og et belastningsmæssigt centralt område, bliver det i Rådets optik meget
afgørende, hvordan de nødvendige tiltag implementeres. Der foregår i dag en væsentlig
trafik mellem AU’s forskellige lokaliteter – f.eks. Emdrup og Aarhus – som muligvis vil
kunne reduceres gennem ændret arbejdsorganisering og forbedrede kommunikationsfaciliteter. Rådet tilslutter sig de skitserede delmål og tiltag omkring flyrejser og transport til/fra
studier og arbejde men vil fremhæve, at universitetet bør sikre bredere strukturel understøttelse af de ønskede adfærdsændringer således, at det ikke blot overlades til den enkelte
medarbejder og studerende. Hvad angår tjenesterejser, kunne en sådan understøttelse f.eks.
være krav til SKI rejseudbyder om fokus på rejser med mindst muligt klimaftryk, eller lokale opgørelser af trafik – ikke mindst flyrejser – på afdelings-/centerniveau, med hvilke
medarbejdere og ledere kan monitorere, i hvor høj grad de konkret bidrager til opnåelse af
strategiens mål. Man kan også overveje, om en moderat, AU-intern afgift på flyrejser
kunne promovere alternative transportformer og samtidig finansiere en oprustning på online møde- og konferencefaciliteter og support. Endvidere vil AU med fordel kunne bruge
sin indflydelse til at fremme bedre togforbindelser ud i Europa, herunder komfortable nattog. Endelig vurderer Rådet, at konsekvenserne omkring øget transporttid i forbindelse
med f.eks. konferencer vil reaktualisere spørgsmål om arbejdsmiljø ift. de strukturelle
rammer for ansattes arbejdsvaner, arbejdstid, timeregnskaber mv., som universitetet bør
medvirke til at besvare.
Hvad angår strategien som fysisk produkt, finder Rådet, at den kunne sættes mere økonomisk op, ligesom omfanget af evt. printede eksemplarer bør begrænses. De i realiteten ikke
så grønne mellemsider uden indhold fremmer i vores optik ikke læsbarhed eller interesse.
Desuden ser Rådet gerne, at strategiens ophav fremgår klarere, f.eks. på den afsluttende
side – hvem har udarbejdet den, hvilke høringsparter er blevet hørt, osv.
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Afslutningsvis vil Rådet bemærke, at de forelagte, konstruktive målsætninger og delmål
kun kan realiseres gennem reelle ændringer af drift og praksis. De konkrete værktøjer og
tiltag, hvormed man vil søge at opnå de ønskede effekter, kan i sagens natur kun eksemplificeres sparsomt i strategien, men Akademisk Råd Arts ser frem til at se de handleplaner,
der vil blive udarbejdet mhp. implementering.

Side 3/3

På vegne af Akademisk Råd Arts

Niels Nørkjær Johannsen,
Forperson
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HEALTH

Til Susanne Søes Hejlsvig
Universitetsledelsens stab

HEALTH
Høringssvar fra det Akademiske Råd på Health
Det Akademiske Råd på Health drøftede udkastet til klimastrategi for Aarhus Universitet på møde den 3. februar.
Rådet takker for muligheden for at kommentere strategien og hilser en klimastrategi
på universitet velkommen.
Rådet har nedenstående konkrete bemærkninger til høringsudkastet:
-

-

-

Strategiens layout kan med fordel ændres, således at der ikke er så mange,
grønne sider eller sider med ganske lidt eller ingen tekst. Denne opsætning
sender et forkert signal i relation til bæredygtighed og klima, idet der i tilfælde
af print eller pjece vil være mange sider uden indhold og/eller meget farve.
Akademisk råd mener, at det bør fremgå, hvem der har udarbejdet strategien.
Dette af hensyn til faglig legitimitet.
Det bør fremgå, at AU også har ambitioner om forskning inden for området.
Akademisk Råd understreger, at det vil koste penge og kræve ressourcer at implementere klimastrategien, og at universitetsledelsen må overveje hvorledes,
der kan allokeres ressourcer til implementeringsarbejdet.
Akademisk Råd anmoder om se de handleplaner, der vil blive udarbejdet i forlængelse af strategien.

Dekanatet, Health
Nrh/tbh
Dato: 6. februar 2020

Direkte tlf.: +45 2099 9059
Mobiltlf.: +45 2099 9059
E-mail: nrh@ au.dk
Web: au. dk/ nrh@ au.dk
Afs. CVR- nr.: 31119103
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Akademisk Råd drøftede endvidere om klimastrategien får konsekvenser for deltagelse
i eksempelvis kongresser i udlandet og havde forskellige forslag til flere videokonferencer og –møder i forskellige sammenhænge; men også at der kan lukkes op for at
Ph.d. bedømmere kan deltage over video, hvis deres eneste ærinde i Aarhus er selve
Ph.d. forsvaret.
På vegne af det akademiske råd på Health,

Tine Brink Henriksen
Formand

8000 Aarhus C
Dekanatet, Health
Aarhus Universitet
Vennelyst Boulevard 4
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Tlf.: +45 8715 0000
E-mail:
health@
au.dk Web:
health.
au.dk/omhealth/organisation/dekanatet
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Rektor

BSS

Høringssvar vedrørende Klimastrategi for Aarhus Universitet
Akademisk Råd takker indledningsvist for muligheden for at afgive høringssvar.
Det udsendte udkast til Klimastrategi for Aarhus Universitet blev drøftet på Akademisk
Råds møde den 17. februar 2020.
Rådet har på baggrund af drøftelserne på mødet følgende input:

Dekanatet, Aarhus BSS
Anja Sandholt Hald
Juridisk rådgiver
Dato: 28. februar 2020

Side 1/2

Rådet bakker op omkring de overordnet mål for strategien, men mangler præciseringer af
aktiviteter til opnåelse af målene.
•

Der er i strategien fokus på at fremme andelen af medarbejdere og studerende
der anvender et bæredygtigt transportmiddel til universitetet. Rådet håber ikke,
at dette fokus medfører en reduktion i antallet af parkeringspladser på universitetets campi.

•

I forhold til strategiens mål om reduceret aftryk fra flytrafikken foreslår rådet, at
det tydeliggøres, hvad det betyder for forskernes rejsemulighed blandt andet i relation til konferencedeltagelse. Rådet foreslår endvidere, at det tydeliggøres,
hvordan reduktionen i aftrykket fra flytrafik hænger sammen med det øget fokus
på internationalisering.

•

I relation til universitets bygninger, foreslår rådet, at der i forbindelse med nye
byggerier eller større renoveringer af eksisterende bygninger kan arbejdes på at
gøre bygningerne klimaneutrale.

•

Rådet foreslår, at undervisningsplanlægningen optimeres, således at de studerendes undervisningstimer samles på færre dag. Herved er de studerende ikke tvunget til at køre på universitetet hver dag.

•

Undervisningskompendier er ofte trykte kompendier, og disse kan i større omfang laves elektroniske.

Dekanatet, Aarhus BSS
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 14
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 2454
E-mail: bss@ au. dk
Web: bss.au. dk
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Rådet ser således med klimastrategien en række potentielle dilemmaer (fx reduceret aftryk fra flytrafik vs internationalisering; billigste flyrejse inkl. flere mellemlandinger vs.
dyrere direkte flyrejser; samling af undervisningsdag vs. potentiel dårligere studiemiljø).
At nå målene i klimastrategien kræver således prioriteringer, som nødvendiggør ledelsesinvolvering. Rådet forventer, at linjeledelsen er klædt på til at foretage disse prioriteringer
På vegne af Akademisk Råd, Aarhus BSS

Osman Skjold Kingo
Formand

Kopi til: Dekan Thomas Pallesen
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Til rektor og bestyrelsen

FSU ARTS
Høringssvar vedr. Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025

Fakultetssamarbejdsudvalget ved Arts takker for muligheden for at kommentere Aarhus
Universitets klimastrategi 2020-2025.

•

Samarbejdsudvalget finder det positivt, at der er tale om en klimastrategi med klare og
ambitiøse mål, som indbefatter årlige klimaregnskaber samt lægger vægt på inddragelse
af såvel studerede som ansatte i den fælles indsats for at gøre Aarhus Universitet
klimaneutralt i 2040. Vi bifalder desuden, at der er opstillet en række delmål, således at
den endelige målopfyldelse ikke udskydes til 2040, men at CO2 udledningen allerede i
2025 skal være reduceret med 35 % i forhold til 2018 og med 57 % i 2030. Endelig
tilslutter vi os målsætningen om, at universitetet via sine kerneopgaver (forskning,
rådgivning og undervisning), bidrager til at løse klimaudfordringen set i et bredere
samfundsmæssigt perspektiv og ikke mindst intentionen om, at universitetet kommer til
at fungere som "living lab", der åbner mulighed for, at såvel forskere som ansatte kan
benytte Aarhus Universitet som case.

•

Fakultetssamarbejdsudvalget anerkender, at der er tale om et strategi-udkast og ikke et
udkast til en handlingsplan. Udvalget efterlyser ikke desto mindre en højere grad af
konkretisering af, hvordan målene i strategien tænkes nået og rammerne herfor. Det er
almindeligt anerkendt, at løsningen af klimakrisen kræver omlægning af vores nuværende
livsstile og forbrugsmønstre. Det er derfor afgørende for om målene for 2025 nås, at alle
så hurtigt som muligt engagerer sig i arbejdet med at nedbringe CO2 udledningen. Set fra
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et medarbejderperspektiv vidner klimaregnskabet fra 2018 om, at det især er i forho ld til
flyrejser, at den enkelte medarbejder kan gøre en forskel. Men der er brug for
retningslinjer , så det ikke blot bliver et spørgsmål om individuel moral og engagement,
om man vælger flyet eller toget, når man fx skal på konference i Berlin. Flyrejser er som
bekendt både billigere og hurtigere, og da den enkelte forsker råder over et begrænset
beløb til konferencer mv., er incitamentet for enkelte til at vælge flyet stort. For den
enkelte forsker, der står over for valget, er det derfor afgøremle, at vedkommende ikke
oplever valget som individuelt, men derimod som en del af en fælles indsats. Derfor bør
det ikke være den enkelte forsker, som kommer til mærke konsekvenserne af at have
valgt den dyre men til gengæld mere klimavenlige løsning. Samarbejdsudvalget foreslår
derfor, at der afsættes midler til at finansiere forskellen på tog og fly evt. ved at opkræve
en intern "flyskat".
•

Vi mener desuden, at der er brug for fælles retningslinjer/anbefalinger i forhold til, hvornår
video-konferencer bør erstatte møder i udlandet. Det samme gælder en række andre
spørgsmål som fx om skriveophold fortrinsvis bør foregå inden for en afstand, hvor
togtransport er en mulighed osv.

•

Samarbejdsudvalget støtter en indkøbspolitik, der i højere grad skeler til CO2-aftryk end
til laveste pris, ligesom vi støtter intentionerne om en grøn investeringspolitik,
genanvendelse af affald osv.

•

Vi ønsker, at det i klimastrategien præciseres, hvad der forstås med sætningens. 3:
Endvidere vil universitetet arbejde hen i mod at blive klimaneutral i 2040.
Klimaneutralitet er dog forudsat, at det er muligt for universitetet at benytte virkemidler
som klimakompensation.
En uddybning af ovenstående finder Fakultetssamarbejdsudvalget helt afgørende for at
kunne vurdere den samlede klimastrategi i sin helhed.

Med venlig hilsen
På vegne af Fakultetets Samarbejdsudvalg på Arts (FSU)

Ida Juul
Næstforperson for Fakultetets Samarbejdsudvalg på Arts
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FSU NAT-TECH
FSU medarbejdersidens høringssvar om klimastrategi

FSU B-siden takker for muligheden for at blive hørt i forbindelse med Universitetets udkast til
Klimastrategi 2020-2025.
En konkret og realiserbar klimastrategi af universitetet og bør rumme både universitetets hverdag
og forsknings og undervisningsprofil. Klimastrategi og profil vil sandsynligvis være blandt det
faktorer kommende studerende vælger efter og AU bør også stræbe efter, at stå stærkt her.
En klimastrategi kan næppe forventes at være udgiftsneutral, og der bør sikres, at denne byrde
ikke går på de enkelte fakulteter eller institutter, men hentes ind fra helt centrale midler, således at
man hæfter solidarisk for udgifter, der typisk kan være større ved laboratoriebaseret forskning.
Medarbejdersiden finde der vigtigt, at strategien ikke fokuser på individualisering, men at de klima
tiltag man finder frem til, baseres på universitetet som institution. Der bør således være fokus på
elementer som affaldssortering, lokale lagre, der kan mindske transport med varer (fælleskøb frem
for mange små køb, der transporteres individuelt) og gøre en forskel i det daglige. Man bør undgå
uigennemtænkte symbolhandlinger som færre institutbiler, da disse ofte reelt anvendes til konkrete
formål og klimabelastningen herfra ville blive overtaget af privatbilisme.
Konkret er der på en videns-arbejdsplads også gode muligheder for at støtte op om langt højere
brug af virtuelle møder, konferencer, eksaminationer med videre, hvor universitetet kunne arbejde
på en mentalitets og vaneændring, der går ud over AU men også inddrager nationale og
internationale kontakter. Hvis AU ønsker at gå forrest her bør man være klar i mælet og accepterer
– og prioriterer – at den internationalisering man ønsker, også kan være virtuel og evt. støtte flere
samarbejdssteder, laver virtuelle handlinger sammen. Der skal stilles lokale og faglig support til
rådighed.
I den udstrækning, man ønsker en mere klimavenlig rejsestrategi, skal det sikres, at der reelt er
mere tid her til- en reel-kompensation af work-life-balance, der kan blive udfordret. I mange
sammenhænge er det i dag yderst vanskeligt i praksis at vælge tog over bil, for de medarbejdere,
der er nødt til at rejse meget.
Der kunne sættes fokus på brug af hjemmearbejdspladser – ikke kun for VIP men også andre
faggrupper, hvor eksempelvis administrationsopgaver med fordel kunne samles til enkeltdage med
støtte til hjemmearbejde.
Der kan opstået principielt problem i, et strategiudkastet der vil fremme medarbejdernes
klimavenlige transport til og fra arbejde og dermed ønsker indflydelse på medarbejdernes adfærd
uden for arbejdstid. Det er dog positivt, at give plads til for bedre cykelparkering (også til de
studerende), evt. kunne flere el-bilstandere også støtte op om mindre forurenede bilkørsel i parken
(igen – man bør være sikker på, hvor det gør en forskel og undgå symboltiltag af ringe
klimamæssig værdi).
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HSU
HSU medarbejdersidens høringssvar om klimastrategi

HSU B-siden vil gerne takke for muligheden for at blive hørt i forbindelse med Universitetets
udkast til Klimastrategi 2020-2025.
Vi anerkender at den klimastrategi der nu er sendt i høring er første skridt i en bestræbelse
der vil være i konstant udvikling i de kommende mange år. Der bliver behov for
konkretiseringer og udvikling af nye tiltag. Her er medarbejdernes medejerskab til
universitetets klimaindsats afgørende.
En nedbringelse af universitetets klimaaftryk sker i et spændingsfelt mellem at vi fortsat skal
være i stand til at løse vores kerneopgaver, men på den anden side kan være tvunget til at
give køb på nogle af de punkter vi i dag måler os op imod. Kan AU fx undgå at reducere
ambitionerne ift. internationalisering, hvis klimastrategien skal være effektiv?
Som medarbejderrepræsentanter har vi en række bekymringer i forhold til strategien.
Vi anderkender at AU generelt bør tilskynde, understøtte og lette adfærdsændringer der kan
gavne klimaet, som led i klimastrategien. Vores primære bekymring er imidlertid den
individualisering strategiudkastet lægger op til. Strategien peger i væsentlig grad på mål
som den enkelte medarbejder skal indfri gennem individuelle adfærdsændringer, uanset om
dette i andre sammenhænge er den mest hensigtsmæssige løsning.
I forhold til fx flyrejser mener vi, at strategien ikke i tilstrækkelig grad anerkender, at det ikke
står den enkelte forsker frit for, at lade være med at rejse, og at rejser med fly i mange
tilfælde er den eneste mulighed hvis forpligtelser ift. undervisning, kurser, projektmøder,
kongresser og lignende skal imødekommes, samtidigt med, at der ikke skal trækkes unødigt
på den enkeltes private relationer i form af forøget rejsetid. Vi er enige i at det i dag fremstår
nærmest umuligt at vælge andre transportformer, men uanset hvor nemt det bliver at
fravælge fly vil det i mange tilfælde være en løsning der påfører den enkelte ekstra
tidsmæssige og økonomiske omkostninger som universitetet bør kompensere den enkelte
for.
Det er nødvendigt at AU som institution medvirker til at forandre praksis i de internationale
forskningsmiljøer, så fysiske møder i højere grad afløses af onlinedeltagelse, og at faglig
interaktion også foregår andre steder end til store konferencer og kongresser der involverer
lange flyrejser for mange mennesker. I mange faglige miljøer er det i dag meget svært at
bevare sin position uden flere årlige rejser til faglige begivenheder. En ændring af dette kan
den enkelte ikke tage ansvar for alene. Her er det nødvendigt at universitetet benytter
internationale universitetsnetværk og lignende til at skabe forandring. Det vil være nyttigt
hvis universitetet medvirker til at synliggøre de faglige miljøer der har erfaringer med at
reducere antallet af rejser, fx gennem programkommitemøder der ikke er baseret på fysisk
fremmøde. Dette kan bidrage til at flere miljøer ændrer praksis.
Strategiudkastet nævner at man vil reducere antallet af institutionsbiler. Vi anerkender at
bilkørsel generelt er en stor klimasynder, men vi vil samtidigt advare mod symbolpolitik. Det
er vigtigt at det fortsat er muligt for medarbejderne, at udføre deres arbejde når dette fx
involverer jævnligt feltarbejde på spredte lokationer. Er der ikke institutionsbiler til rådighed
vil folk skulle køre i private biler hvilket i værste fald kan lede til anskaffelse af ellers
overflødige privatbiler. Når universitetet råder over en bilflåde kan man endvidere styre CO2
aftrykket i forhold til om det er el-, hybrid-, diesel- eller benzinbiler, hvor det modsatte er
tilfældet når man anvender privatbiler. Ligesom med flyrejser vil vi anbefale at man søger at
begrænse behovet for kørsel hvor det fagligt kan lade sig gøre, i stedet for at begrænse
mulighederne for at opfylde det behov der er fagligt velbegrundet.
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Strategiudkastet vil fremme medarbejdernes klimavenlige transport til og fra arbejde. Vi
finder det principielt problematisk at universitetet forholder sig til og foreskriver
medarbejdernes adfærd når de ikke er på arbejde. Dog finder vi det positivt at
strategiudkastet netop holder sig på den rigtige side ved at foreslå en øgning af fx
cykelparkering for at gøre det mere attraktivt at vælge bilen fra i den daglige transport. Om
dette er nok til at rykke ved den nuværende balance er usikkert. Det vil generelt være
nødvendigt at konkretisere hvad det betyder, at gøre det lettere for medarbejderne at handle
klimarigtigt. Et yderligere tiltag kunne være at forbedre mulighederne for
hjemmearbejdspladser, uanset om den klimamæssige gavn af dette rent teknisk tilskrives
AU eller ej.
Er strategien ambitiøs nok og i tilstrækkelig grad orienteret mod reelle effekter?
Medarbejdersiden stiller spørgsmål til klimakompensationen, og ønsker en tydeliggørelse af
hvad der hermed menes. Medarbejdersiden mener ikke at kompensation i form af fx kvoter
er ambitiøst nok, og ser dette som en kattelem i fald man ikke kan reducere nok på CO2
udledningen.
Medarbejdersiden gør sig også overvejelser om hvor langt man kan komme ved at kræve at
eksterne leverandører af fx el forpligtes til at levere vedvarende energi? Der er fx ikke meget
ræson i at en el-bil oplades med el fra ikke-vedvarende energikilder. Det må være her at de
store klimamæssige besparelser kan findes, samt ved at have en mere cirkulær tilgang til
ressourcer, fx ved at genanvende overskudsvarme fra serverrum eller lignende.
Medarbejdersiden vil gerne påpege vigtigheden af at strategien udleves og har en effekt i
praksis, ikke mindst i forhold til rekruttering af studerende fra årgange der i stigende grad
stiller krav om konkrete klimatiltag.

Side 27 af 49

Side 1/3

LEA
LEA’s høringssvar til AU’s klimastrategi 2025
LEA bakker op om, at universitetet skal have en klimastrategi, og enhedsadministrationen vil gerne være med til at gennemføre strategien.
LEA bakker generelt også op om ambitionsniveauet og indholdet i klimastrategien, men har 1) forslag til justeringer af klimastrategien, og 2) forslag og opmærksomhedspunkter relateret til implementering og finansiering af klimastrategien.
1) Forslag til justeringer af klimastrategien
LEA ønsker et større fokus på IT, herunder indkøb af IT-udstyr og klimaaftryk
fra cloud-tjenester. Herudover er der ønske om fokus på cirkulær økonomi inden for bygge- og anlægsområdet, samt at begrænse transport ved levering af
små indkøb.
Indkøb af IT-udstyr
LEA bakker op om klimastrategiens mål om at skærpe sit fokus på bæredygtige
indkøb. LEA vil foreslå, at delmålet vedr. længere levetid og fremme af genanvendelse af universitetets møbler udvides til også at omhandle IT-udstyr.
AU IT er allerede begyndt at arbejde med en livscyklus på pc'er på 4 år. AU har
erfaret at fire års garanti og support er økonomisk fordelagtigt i forhold til indkøbsprisen, og at det derved mindsker indkøbet af pc'er sammenlignet med en
3-årige livscyklus, som hidtil har været praksis.
Cloud-tjenester
LEA vil foreslå, at der enten et sted i den nuværende strategi (fx under ”bygninger” eller ”indkøb”) eller i forbindelse med en nærmere analyse af de aktiviteter, der inddrages for ”scope 3”, sættes fokus på det CO2-aftryk, universitetet
sætter via sin brug af såkaldte Cloud-tjenester til drift af IT-løsninger. Cloudløsninger hostes typisk i de store datacentre, der drives af Amazon, Microsoft,
Google og andre store internetgiganter.
Datacentrene står for en meget stor del af energiforbruget i verden, og der forventes at komme stort fokus på datacentrenes klimaprofiler. Aarhus Universitet benytter Cloud-løsninger både inden for forskning og administration, og
omfanget af anvendelsen forventes kun at blive større.

Rektorsekretariatet
Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

Tlf.: +45 8715 0000
E-mail: rector@au.dk
Web: www.au.dk
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Cirkulær økonomi
Under bygninger på side 7 foreslås en ny indsats: ”AU skal fremme omstillingen til cirkulære økonomi og tankegang inden for bygge- og anlægsområdet”.
Undgå småbestillinger
AU bør undgå småbestillinger hos leverandørerne. Det kan fx tilføjes som en
indsats til delmålet om at ”Reducere klimaaftrykket ifm. levering af varer til
universitetet.” Små bestillinger er forbundet med meget transport af leverandørerne. Ved at reducere antallet af leverancer, kan klimaaftrykket forbundet
med leveringen reduceres.
2) Implementering og finansiering
LEA har en række forslag til, hvilke aktiviteter der kan igangsættes inden for
forskellige indsatsområder, som kan anvendes til inspiration for udarbejdelse
af handleplaner. LEA vil desuden gøre opmærksom på, at det vil kræve ressourcer at implementere og realisere klimastrategien, som enten vil kræve investeringer eller omprioriteringer.
Studerende: Kommunikation og inputs til handleplaner
Klimastrategien og igangsættelse af handlinger, der reducerer klimaaftrykket,
er et samfundsansvar og et vigtigt signal til kommende og nuværende studerende.
Klima står højt på dagsordenen for mange unge. Klimastrategien formodes
derfor at kunne anvendes i rekrutteringsøjemed. Her er det vigtigt at sikre, at
kommunikationen af strategien er autentisk f.eks. via fortællinger direkte fra
studerende til de kommende ansøgere.
Klima er også på dagsordenen mange andre steder, og det kan f.eks. forventes,
at der kommer midler i det nye program ’goGreen’ under EU-programmet
Erasmus+.
I forhold til elementer i en handleplan foreslås følgende aktiviteter:
• Motivere AU studerende, der skal på studieophold i nærområdet til at benytte alternativer til fly.
• Campuscykler for studerende og medarbejdere, f.eks. app-understøttet.
• Uddele en klimapris eller afvikle klimakonkurrencer for studerende.
Transport – handleplaner
AU bør generelt mindske rejseaktivitet ifm. møder ved f.eks. at arbejde for at
få et fælles (og velfungerende) system til videokonferencer mellem afdelinger
på AU, med andre universiteter og med relevante styrelser og ministerier.
• Det kan overvejes, om der skal arbejdes for et centralt, statsligt call- center, som alle kan benytte og med professionel support.
• Dette kan afstedkomme behov for undervisning i digital mødeledelse.
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Hvis flyvninger ikke kan undgås, bør der opfordres til direkte flyvninger samt
fokus på at benytte flyselskaber, der kompenserer, således at klimapåvirkningen reduceres.
Energiforbrug - handleplaner
Fokus på at udnytte mulighederne og optimere med facility/management i forhold til el og varmeforbrug
• Det nye planlægningssystem (PLAN) vil kunne tydeliggøre, hvornår der
er behov for lys og varme i lokalerne.
Indkøb
Generelt bør man ved udbud overveje at erstatte CSR-bilaget med et SDG-bilag (Sustainable Development Goals) for dermed bedre at leve op til FN’s 17
verdensmål.
Etablering af klimainvesteringspulje
Med klimastrategien kommer der nye opgaver i administrationen inkl. i bygningsdriften. Fx kan nævnes certificering af bygninger, håndtering af flere affaldsfraktioner, udarbejdelse af klimaregnskabet og udvikling af IoT-platformen. De nye opgaver kræver andre kompetencer, og det kræver ressourcer at
blive klædt på til opgaverne, samt at varetage og udvikle de nye opgaver.
Vi vil gøre opmærksom på, at det enten vil kræve tilførsel af ressourcer eller en
omprioritering i administrationen at implementere klimastrategien. En omprioritering vil få betydning for andre opgaver, der på nuværende tidspunkt varetages af administrationen.
For at finansiere større investeringer foreslås, at der etableres en klimainvesteringspulje. Der kan knyttes krav om tilbagebetaling fra besparelser, som konkrete initiativer forventes at medføre.
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ASU

ASUs høringssvar på udkast til Aarhus Universitets Klimastrategi 2020 – 2025
Medarbejdersiden i ASU skal hermed takke for muligheden for at afgive høringssvar til AUs udkast til
Klimastrategi.
Allerførst, vi hilser det velkomment, at AU har besluttet, at sætte ord og handlinger bag målet om at
være CO2-neutral i 2040 og at reducere universitetets CO2-udledning drastisk gennem de næste 10
år.
Vi finder, at udkastet er ambitiøst, men ikke ambitiøst nok hvad angår konkrete forslag til hvor AU
skal opnå målene inden for de 4 områder; Bygninger, Transport, Indkøb og Affald.
Vi vil gerne opfordre til at strategien giver rum til lidt mere ”klimatosse” på den gode måde. Den
grønne studenterbevægelse og Fridays for Future bevægelsen viser os meget tydeligt, at de unge er
engagerede i klimaspørgsmålet og har en klar forventning til, at vi voksne også skal tage ansvar og
indarbejde det på alle områder. Her spiller universiteterne en vigtig rolle, da en offensiv og grøn
klimastrategi, kan være med til at tiltrække både de dygtige og engagerede unge og medarbejdere.
ASU har på denne baggrund en række konkrete forslag til handlinger som skal indarbejdes i
klimastrategien:
Bygninger
Som medarbejder har vi stor indflydelse på at få reduceret energiforbruget på kontorer og i
fællesarealer. Et godt eksempel er alle de steder, hvor lyset er tændt også om aftenen og natten. Det
er sikkert noget alle, som kører forbi universitetet efter mørkets frembrud undres over.
Vi skal fremme bæredygtig adfærd og bruge smarte systemer, der søger for regulering af både lys og
varme. Samtidig skal vi også fremme produktion af grøn energi på egne matrikler, hvor det er muligt.
Og handlingerne skal sættes i værk hurtigst muligt, gerne med det samme.
Transport
Mange medarbejdere bor i umiddelbar nærhed af Aarhus eller i selve Aarhus. Disse vil forhåbentlig
typisk bruge offentlig transport, cykle eller gå. Men vi skal gøre det mere attraktivt at lade bilen stå.
Dette kan ske ved at bygge bedre cykelparkering, tilbyde opladning af batterier og luft til dækkene.
Vi vil også foreslå, at AU i højere grad kunne investere i cykler/elcykler til brug for medarbejderne
når de skal transportere sig til og fra møder.
AU er en stor arbejdsplads, hvorfor man også kunne spille en mere aktiv rolle i forbindelse med
kommunens byplanlægning og debatterne om den offentlige trafik.
Indkøb
Når der laves indkøbsaftaler skal der kræves noget af vores leverandører. Vi skal kun handle med
producenter, der kan bevise de producere bæredygtigt og er interesserede i at udvikle og
samarbejde om de gode løsninger, både i forbindelse med leverancer og produktion. Helt konkret
kunne det betyde, at AU afskaffer engangsemballage og plastikflasker.
Vi vil ligeledes foreslå, at medarbejderne kan tilbydes ”for-good-to-go” til en reduceret pris fra
kantinerne ved arbejdsdagens ophør. Vi er vidende om, at rigtig meget mad blot smides ud.
Alternativt kunne der laves aftale med byens væresteder om at de kan få bragt/hentet
overskudsmad fra AUs kantiner.
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Vi er også vidende om, at rigtig mange kontormøbler ikke genbruges, hvorfor vi opfordrer til, at man
udtænker en ide til en ”byttecentral”.
Affald
Der skal som minimum skabes bedre mulighed for at sortere affald, både for studerende og
medarbejdere. Der skal oprettes sorteringsstationer på alle matrikler og det skal være nemt at finde
vejledninger til den gode praksis. Samtidig skal vi også arbejde med kultur og adfærd, så vi bliver
opmærksomme på forbrug og undgår at producere for meget affald.
Økonomi:
Udkastet til Miljøstrategien angiver ikke hvor meget AU har tænkt sig at afsætte til implementering
og udmøntning af strategien. At satse ambitiøst på bæredygtighed kræver økonomiske ressourcer.
Det være sig inden for administration, affaldssortering, indkøb m.v. Vi håber derfor, at universitetet
er villige til denne investering.
Det vil desuden være interessant at vide, hvor AUs nuværende klimaudledning er størst? Er det
transport, bygninger eller?
Afslutningsvist stiller vi spørgsmålstegn ved – samt ønsker en uddybning – af hvad der menes med
klimakompensation som det nævnes i strategien? Vi mener ikke at en kompensation i form af feks.
kvoter skal være en mulighed, hvis AU ikke selv kan reducere nok på CO2 udledningen.

På vegne af ASUs medarbejderside
Helle Colding Seiersen, næstformand ASU
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AU Bæredygtighedsnetværk

Consultation response: AU Climate strategy
on behalf of AU Sustainability Network
Uffe Krogh (Research Assistant, Arts ukrogh@cas.au.dk)
Serena Leka (Project Manager, Technical Sciences sela@eng.au.dk)
Comments on overall goal and strategy:
Introduction
Building Operations
Positives:
Negatives:
Initiatives:
Suggestions for Action Plan:
Transportation
Positives:
Negatives:
Initiatives:
Suggestions for Action Plan:
Procurement
Positives:
Negatives:
Initiatives:
Suggestions for Action Plan:
Waste
Positives:
Negatives:
Initiatives:
Suggestions for Action Plan:
Others
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Comments on overall goal and strategy:
Introduction
This response is created based on a workshop in the AU sustainability Network on the 29th of
January 2020. Here the members of the network that attended the workshop discussed and
debated the strategy and the goals in it.
The following response has primarily kept the structure from the workshop. First, there is a section
with general comments and suggestions for the entire strategy, and secondly, the four main pillars
of the strategy (i.e., Building Operations, transport, procurement, and waste) are addressed
separately. In these subsections, there are four categories; the positives, the negatives, ideas for
initiatives, and concrete ideas for the action plan on implementation of the AU climate strategy. In
the last part of this consultation response, we have attached pictures and documents written at the
workshop.
Comments on the overall goal and strategy
The sustainability network welcomes the University’s initiative and applauds the University’s
decision to take action on this crucial topic. Aarhus University has a significant impact on more
than 45.000 students and employees, and a climate strategy to reduce emissions can have a
considerable effect. Moreover, the University, as an educational and research facility, can have an
impact that goes beyond the initiatives suggested in the strategy and has an influence on society
as a whole.
However, the climate strategy pays no attention to the University’s primary task - its role as a
knowledge, educational and research institution, which is arguably the area where the University
has the biggest potential to solve the climate crisis.
-

In incorporating the climate strategy in education and teaching.
In carrying out climate change research and sustainable projects.
In disseminating knowledge and actively engage in discussions on climate change.

For inspiration on these particular issues, the University of Oslo has created a 2030 strategy, which
includes the UiO’s role in society.1 Here there is a direct link between UiO’s strategy and its climate
strategy. The sustainability network recommends a similar approach be used at AU. We propose
that climate strategy becomes an integral part of AU’s strategy and not a separate issue.
The climate strategy should use the same glossary throughout. There are differences between CO2
reductions, climate footprint, and CO2 neutrality, but in the strategy, the terms are used
interchangeably. We recommend the creation of a glossary that defines specific keywords.
Furthermore, the sustainability network notes that there is more to a climate strategy than
mitigating CO2 emissions.
1

Oslo University 2030 strategy: https://www.uio.no/english/about/strategy/strategy-2030/
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The sustainability network also welcomes a revision of the investment policy and recommends a
complete divestment from all coal, oil, and gas assets as soon as possible, including but not limited
to the AUFF. This way, the investment strategy supports the sustainability strategy.2
Furthermore, the network supports the flexibility to make more ambitious goals. Additionally, we
suggest that the goals that have been proposed in the strategy are the minimum requirement. We
also recommend that the strategy should consider linking it to future AU growth. The University is
continuously growing, and the climate strategy should reflect considerations on future growth. We
also suggest that the strategy should stress the urgency of the climate crisis.
Formally we propose that the strategy should include introduction pages and conclusion pages with, e.g., contacts, websites, links, who’s responsible, a timeline of the strategy process. Currently,
there is no mention of who has authored the strategy. For transparency and accountability, this
should be mentioned. The strategy should also include a mention of the purpose of the climate
action that the AU suggests. This should be both inspirational and provide context.3
One aspect was regarding the climate strategy that was continuously mentioned during the
workshop is the lack of focus on behavioral and sociocultural aspects. We urge the University to
increase the focus on these key areas. This should also aim to strengthen the engagement and
ownership of successfully implementing the strategy among students and staff.
Lastly, the network calls for a budget for these efforts. No funding has been allocated directly for
implementation of the strategy; Such an overview would provide some transparency and
clarification for the work going forward.

Action plan related:
- We propose that the action plan identifies and prioritizes the most polluting activities.

Building Operations
We suggest that this column should be renamed to the more holistic Campus Operations. We
argue that there is more to operations the management of buildings. A renaming would
emphasize the inclusion of parks, green areas, servers, IT, etc. A renaming would make this column
more inclusive and aptly named.

Positives:
-

2

The idea of getting buildings certified is positive. DGNB certification is recommended.4

3

AUFF: On sustainable investment: https://auff.au.dk/fonden/politik-for-ansvarlige-investeringer/
Could be links to Danish Climate law: Aftale om klimalov & SDG Goal 13: Goal 13

4

https://www.dk-gbc.dk/dgnb/introduktion-til-dgnb/
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-

We applaud the use of campus buildings and facilities for living labs for educational and
research projects and learning. There is a huge potential in engaging students and staff in
fulfilling the goals in the strategy and developing innovative solutions and testing them at
different campuses.

Negatives:
-

Many parts of the AU’s operations are not included in the climate strategy. Areas such as IT,
servers, browsers, and other intangibles are not included.
AU should also focus more on increasing building lifespans and building materials.

Initiatives:
-

The strategy should include Initiatives to promote behavioral change among staff and
students.

Suggestions for Action Plan:
-

The University should consider transparency actions to show the current status of energy
savings (and more).
Consider solar panels for all buildings (in DGNB)
Practices for more efficient water use in toilets and kitchens.

Transportation
Positives:
The sustainability network supports the emphasis on strengthening low carbon commutes to work
and the focus on reducing emissions from air travel.

Negatives:
-

Building incentives to change AU/nonAU staff modes of transportation
Sub goals 2 & 3 need revisioning. The two are more initiatives than actual sub-goals.

Initiatives:
-

The network suggests a common sharing of AU vehicles from a central pool and not on the
department level/institute level. A way to decrease the number of cars that the University
owns would be to have a smaller car park that most employees could use.

-

The network suggests increasing options for on-campus transportation.
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Suggestions for Action Plan:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Clear goals for charging facilities for EV’s.
Focus on sustainable solutions for ‘off-campus’ AU campuses. Like Foulum, and others.
Charging facilities for electric vehicles
Solution for transport between AU campuses, e.g. a “GoMore” app for AU, or share cars
between faculties and departments
Carbon compensate all flights
Use Ecosia for travel-related searches
Make use of the biogas in Foulum to run cars (approx. 60.000 km/day worth)
CWT (or other providers) should add options for trains
Evaluate the travel solutions according to their CO2 impact (i.e., Edinburg University) or
other similar green travel measures (the UK with the “Green Impact” tool). Gamification is
an option too - a way to get departments, institutes or faculties to compete on who could
achieve the biggest emission reduction.

Procurement
Title/main goals should be reconsidered/rephrased

Positives:
● The sustainability network supports the sustainability criteria for the cafeteria. e.g., meat-free
days, and even more ambitious plans to make green canteens.
● The University must revise the investment plan and ensure Real green investments, i.e., the
complete divestment from all fossil fuel assets.
● We support the idea of having a holistic procurement approach - having particular
demands for suppliers, e.g., the triple layer. Goods and services could have a life cycle
assessment requirement.

Negatives:
-

The network suggests looking at the ‘Statsaftale.’ The network notes that this could be the
area with the most potential to influence the demand for sustainable products and services.
5

5

-

Subgoal 4 should also include efforts to prolong the life of not only furniture but also IT,
printers, cars, and so forth.

-

We suggest that Initiative 1 or subgoal one should be rephrased as they are too similar.

Statens indkøbsaftaler: https://modst.dk/indkoeb/gaeldende-aftaler-i-statens-indkoebsprogram/
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Initiatives:
-

We suggest that the packaging standards could be included in the initiatives.

Suggestions for Action Plan:
● Provide a solution for students to use “second hand” books.
● Incentivize/Subsidize reusable lab supplies in favor of disposables, and so on.
● Catering should be vegetarian/vegan by default. Including meat in catering should be an
add-on and not a standard.

Waste
Positives:
In the sustainability network, we generally support the overall goal.

Negatives:
-

The strategy should support this mindset: First, Reduce → Repair → Reuse → Recycle.

-

We would suggest a more ambitious goal for recycling and reuse. The 40%, which is
suggested in the climate strategy is not sufficient. Furthermore, it does not have an
implementation date - it should be mentioned when the university estimate they will
achieve this.
We argue that the strategy should categorize waste either by materials and or function and
have separate goals for all the different categories.

-

-

We believe that waste management has a high potential for educating and making staff
and students aware of the action. People use/produce it every day, and therefore waste
management can be a way to engage more students and staff in the University’s climate
action.

Initiatives:
-

-

Waste management - household perspective? Municipal perspective?
We propose the creation of an inventory system where staff can see what other
departments have stored. This could reduce the need for new purchases, which again
would decrease the amount of waste produced by the University.
The University should introduce some transparency practices (i.e., an infographic on AU
campus boards) for the sorted waste (and more). This way, it is easier to sort the waste and
keep up with the University’s initiatives.
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Suggestions for Action Plan:
● Get rid of the single-use cups in AU
● Extend the life of IT equipment (e.g., Laptops). Can we sell to employees/students?
● Canteens and cafeterias could do “TooGoodTooGo” for AU - selling leftovers cheaper at
the end of the day/the next day.
● Internal usage/exchange of furniture, between AU Campuses
● Repair shop for bicycles and clothing, or collection units to reduce waste and lack of sort
facilities.

Others
Consider outlining the Strategic Priorities with the Climate Strategy for AU in 2025 depending on
the performance levels, the budget required, the highest impact in behavior change, and/or other
perspectives.
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Links:
● Danish Climate law: https://kefm.dk/media/12965/aftale-om-klimalov-af-6-december2019.pdf
● SDG Goal 13.3: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg13
● AUFF: On sustainable investment: https://auff.au.dk/fonden/politik-for-ansvarligeinvesteringer/
● Oslo University 2030 strategy: https://www.uio.no/english/about/strategy/strategy-2030/
● DGNB Certification: https://www.dk-gbc.dk/dgnb/introduktion-til-dgnb/
● Statens indkøbsaftaler: https://modst.dk/indkoeb/gaeldende-aftaler-i-statensindkoebsprogram/

Appendix:
Workshop materials:
Round Table Summaries:
- Building Operations
- Transport
- Procurement
- Waste
Below you will find the A3 discussion paper for each building block of the strategy.
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27. februar 2020.

Studenterrådet
Høringssvar, Studenterrådet ved Aarhus Universitet, vedrørende Aarhus Universitets
Klimastrategi 2020-2025

Overordnet finder Studenterrådet ved Aarhus Universitet, at klimastrategien i
sin nuværende form er et vigtigt udgangspunkt og afgørende skridt i den
rigtige retning for Aarhus Universitet som samfundsinstitution. Der er dog
stadig langt igen. Strategien er meget vag i dens målsætninger, og der er langt
fra visioner til konkret handling. Vi har følgende kommentarer fordelt i først generelle og dernæst
områdespecifikke pointer:
1. Generelle kommentarer:
1.1 indsatser
Det er for os uklart, hvilken rolle punkterne i de respektive områders indsatser skal spille i relation
til de handleplaner, der jf. forordet skal udarbejdes på baggrund af mål og delmål, og hvorvidt disse
indsatser fungerer som direkte oplæg til den videre handleplan. Derfor ønsker vi svar på, hvilken
rolle indsatspunkterne spiller i forhold til den efterfølgende handleplan.
1.2 Handleplan
Vi vil minde om, at denne strategi nødvendiggør en aktiv adfærdsændring på særligt transport- og
affaldsområdet. Det forudsætter en ambitiøs handleplan, der både tør sætte klare mål og udstikke
klare vejledninger dertil. Dertil kommer, at der ligger megen magt i udarbejdelsen af handleplanen,
netop fordi strategiudkastet består af mange løse hensigtserklæringer. Det er således afgørende, at
både strategien og i særdeleshed den efterfølgende handleplan finder sin vej ud til samtlige
medarbejdere, studerende og andre faste aktører på universitetet, så alle parter finder ejerskab i den
grønne omstilling og finder det overskueligt at bidrage til denne.
Lad det være en selvstændig opfordring til i fremtiden også at sende udkast til handleplaner i høring
således, at alle universitetets brugere (stud., VIP, TAP) aktivt kan deltage i udformningen af denne.
2. Bygninger
2.1 Energiforbrug
Det fremgår af dette afsnit, at man vil ”Sammenligne energiforbrug i universitetets bygninger med
henblik på at finde potentiale for at reducere forbruget”. Denne formulering leder ikke til direkte
handling, men forudsætter blot, at man har hensigter og etablerer en undersøgelse. Den forudsætter
således ikke en faktisk reaktion og anvendelse af de indsamlede data. Det fremstår uambitiøst, og vi
foreslår derfor følgende omskrivning til indsatsen:
”Sammenligne energiforbrug i universitetets bygninger og anvende den indsamlede data som
baggrund for initiativer, der reducerer energiforbruget.”
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3. Transport
3.1 Indsats: Virtuelle mødelokaler
De virtuelle mødelokaler er ikke blot en ressource for medarbejdere, men i høj
grad også for studerende. Der foregår på studenterniveau mange både nationale
og internationale samarbejder – her kan konkret nævnes Circle U.-alliancen, hvis
målsætninger indebærer en fælles hoved-studenterorganisation (Circle U.
Students). Dette er blot et af mange eksempler på initiativer, der involverer
studerende og international mødeaktivitet, hvor adgangen til virtuelle
mødelokaler bidrager til reduceret klimaaftryk. Vi foreslår derfor følgende
omskrivning til indsatsen ”Gøre det mere attraktivt for medarbejdere at
anvende virtuelle mødelokaler”:
”Gøre det mere attraktivt for medarbejdere og studerende at anvende virtuelle mødelokaler.”
3.2 Offentlig transport
Vi roser universitetets ambitioner om at fremme andelen af medarbejdere og studerende, der
anvender et bæredygtigt transportmiddel til universitetet. Vi vil i den forbindelse kraftigt opfordre
til, at der konkret arbejdes med at udvikle aftaler for det videnskabelige personale således, at det
ikke er en byrde for disse at finde alternative, grønne transportmidler til tjenesterejser gennem eks.
CWT. Vi foreslår derfor følgende omskrivning af indsatsen ”Gøre det lettere for medarbejdere at
vælge tog til udvalgte destinationer” eller tilføjelse af ny indsats:
”Sikre, at universitetets rejseplanlægningsservice altid forelægger den mest klimavenlige
transportmulighed som førsteprioritet.”
4. Indkøb
4.1 Kantiner
Det er positivt, at der også stilles krav til eksterne parter såsom universitetets kantiner. Vi vil dog
opfordre til, at man ikke er bange for at stille krav og ligeledes være ambitiøse på dette område. Vi
foreslår derfor, at det formuleres således, at man forventer, at kød fremtidigt skal være alternativet
til de primært vegetariske retter. Det er vigtigt i denne sammenhæng, at overgangen til det primære
vegetariske køkken ikke sker på bekostning af rentabilitet for de individuelle kantiner eller for den
studerendes økonomi. Derfor skal der indledes dialog og handleplaner for en eventuel
overgangsfase. Vi foreslår derfor følgende omskrivning af indsatsen ”Indarbejde bæredygtighed
som et mere centralt element i aftalen med kantineudbydere, fx ved at stille krav om, at kantinerne
som minimum skal tilbyde én ugentlig kødfri dag, altid tilbyde et mættende kødfrit måltid samt
reducere deres madspild” således, at kødretter altid bliver et aktivt tilvalg og ikke omvendt:
”Indarbejde bæredygtighed som et mere centralt element i aftalen med kantineudbydere, fx ved
at stille krav om, at kantinerne primært skal tilbyde mættende, vegetariske retter alle ugens
dage samt reducere deres madspild.”
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4.2 Investeringer
Vi roser for, at denne del af AU’s virke er medtaget i strategiudkastet. Vi vil
opfordre til en mere ambitiøs formulering og foreslår følgende omskrivning af
”Justere universitetets investeringspolitik” jf. universitetets nuværende
investeringspolitik:
”Justere universitetets investeringspolitik således, at der sker et effektivt
stop for al investering i olieudvinding herunder også ikke-kontroversiel
udvinding.”
Derudover mener vi, at følgende linjer bør tilføjes under indsatser med henblik
på mere aktivt at tage stilling til, hvad delmålet i praksis forholder sig til. Således, at det igen ikke
blot bliver en vision, der ender substansløs i en senere handleplan. Vi foreslår derfor følgende
tilføjelse under indsatser:
“I forbindelse med justeringerne af universitetets investeringer skal der omlægges til primær
investering i selskaber, der understøtter bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål.”
5. Affald
5.1 Reelle forhold
Det er vores indtryk, at man i dette afsnit overvurderer status quo, når det gælder affaldssorteringen.
Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på, at man ikke går til denne strategi med forventningen om,
at der faktisk bliver sorteret i flere fraktioner lokalt i miljøerne. På nuværende tidspunkt kan man
indendørs, som medarbejder og studerende, sortere udelukkende i restaffald, mens der udendørs via
papcontainere er mulighed for at sortere denne fraktion også. Det giver kun to fraktioner, hvoraf kun
én er tilgængelig i hverdagen. Man skal derfor i denne strategi ikke blot forholde sig til, hvad der
står på papiret, men også, hvordan de faktiske forhold er. Derfor foreslår vi følgende omskrivelse til
baggrundstekstens andet afsnit (linje 3):
”Denne finsortering er dog ikke tilgængelig for alle universitetets daglige brugere, der reelt
kun har mulighed for at sortere i to fraktioner; primært restaffald”
5.2. Vejledning
I relation til ovenstående mangler der forståelse for lokalmiljøerne, når man forholder sig til
indsatser. Vi vil opfordre til konkrete vejledninger til, hvordan større studenterdrevne initiativer og
arrangementer (eks. Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, Studiemessen og Kapsejladsen)
kan imødekomme affaldssortering uden at skulle etablere kontakter på ny.
Dette vil sprede det bæredygtige budskab og affaldssorteringen til lokalmiljøerne både for
medarbejdere og studerende. Vi foreslår derfor følgende tilføjelse til indsatser:
”Stille konkrete løsninger til tilgængeligt ved større arrangementer, der på enkleste vis
muliggør sortering og reducering af affald.”
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Yderligere ønsker vi en omskrivning af nuværende indsats ”Gøre en indsats for
at inddrage medarbejdere, studerende og gæster for at fremme fokus på at
reducere og sortere deres affald.”, så der i det daglige er muligt for universitetets
brugere at kildesortere i minimum fem fraktioner:
”Sikre, at medarbejdere, studerende og gæster i det daglige finder det
muligt og lettilgængeligt at affaldssortere og iværksætte initiativer for at
sortere og reducere deres affald.”
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Jakob Schrøder & Martin Uhrenholt
Formand & Studenterpolitisk Koordinator
Frit Forum Aarhus
aarhus@fritforum.dk
Frit Forum

Høringssvar vedrørende Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025
Frit Forum Aarhus er generelt positive overfor, at Aarhus Universitet ønsker at reducere sit C02-aftryk med
henblik på at skabe et bæredygtigt universitet. Vi er enige i de overordnede målsætninger, men mener dog, at
strategien bør være mere konkret på en række områder.
Vi har følgende kritiske bemærkninger til Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025:
Klimakompensation
En del af målsætningen i klimastrategien er, at Aarhus Universitet skal være klimaneutrale i 2040. Denne
målsætning mener vi er god og ambitiøs. Dog er vi kritiske over for følgende passage: “Klimaneutralitet er
dog forudsat, at det er muligt for universitetet at benytte virkemidler som klimakompensation.”
I Frit Forum Aarhus stiller vi os stærkt kritiske over for at benytte klimakompensation som et middel til at
opnå klimaneutralitet. Vi ser ikke klimakompensation som en reel bærerdygtig løsning. Det ændrer ikke på
universitetets reelle klimaaftryk, og er derfor en løsning på papiret og ikke en reel løsning. Klimaaflad er
ikke den rigtige vej at gå. Desuden er vi i tvivl om, hvorvidt klimakompensation overhovedet er et lovligt
middel at benytte i forvaltningen af universitetets økonomi.
Flytransport
Det fremgår af Aarhus Universitets klimaregnskab, at flyrejser udgør en væsentlig del af den samlede C02udledning. I klimastrategien formuleres en målsætning om at nedbringe klimaaftrykket fra flyrejser med 30%
i 2025. Målsætningen om færre flyrejser er som udgangspunkt god, vi mener dog, at metoderne til at nå
denne bør formuleres skarpere. Vi mener, at reduktionen konkret bør knytte sig til, at der foretages 30%
færre flyrejser i 2025. På den måde sikrer vi, at klimaaftrykket ikke blot reduceres ved klimakompensation,
men gennem en reel adfærdsændring.
Landbrug
Om universitetets landbrugsdrift kan man læse følgende: “I takt med at vi får bedre indsigt i klimaaftrykket
fra forskellige kilder i scope 3, kan der være behov for også at definere mål og indsatser for disse områder, fx
for universitetets landbrugsdrift, som vi allerede nu kan se, sætter et betydeligt klimaaftryk.”
Vi stiller os forstående overfor, at den konkrete udledning fra landbrugsdriften på nuværende tidspunkt er
svær at måle, og dermed svær at opstille klare målsætninger for. Vi er dog overbeviste om, at det er muligt at
reducere universitetets klimaaftryk på netop dette område, da klimaregnskabet indikerer, at en relativ stor
andel kommer her fra. Derfor mener vi, at universitetet skal forpligte sig på, at definere indsatser på netop
dette område, når der er opnået mere indsigt i det reelle klimaaftryk. Det er altså ordlyden “kan der være
behov for”, vi er kritiske over for.
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