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ARTS 
To whom it may concern 

The School of Culture and Society welcomes the adoption of a climate strategy for the 
university and the opportunity to comment on this first draft. In adopting a strategy 
AU joins many other organisations, including universities, which are currently exam- 
ining the impact of their activities on the environment and considering what steps they 
should take to mitigate this. We recognise the necessity of setting clear and ambitious 
targets on CO2 emissions and milestones for achieving this, which the draft climate 
strategy sets out, and we congratulate the AU senior management for their willingness 
to set relatively ambitious targets. 
That said, we note that the current draft of the strategy does little more than establish 
general targets; it says much less about how these are to be achieved. We note that the 
climate strategy will be followed up with action plans and some of the comments be- 
low should be read as input to these. 

Comments on the overall goals: 
While we acknowledge the importance of the four focus areas identified in the strategy 
(buildings, transport, procurement and waste), we suggest also that a fifth focus 
area should be added to these, namely education and research. 

The climate strategy and the university’s overall strategy should not be separated; it is 
essential that they are linked. Universities are central to the broader societal debates 
about climate change and adaptation to it, through their activities in research and 
education. This concerns ALL areas of the university’s activities – not just climate 
science as such, but also disciplines in the humanities, health and social sciences. 
The climate strategy must therefore address not only the day-to-day operations of the 
university, but also its core activities; in other words, it should concern not only how 
we carry out our core activities in education and research, but also what we research 
and teach. 

The climate strategy is also relevant to the third element of AU’s 2020-2025 strategy, 
namely co-operation with external partners, including the communication of reliable 
knowledge about climate change and its human consequences. We would welcome a 

Culture and Society, 
School sec. 

Bjarke Paarup 
Head of School 

Date: 25 February 2020 
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commitment that AU will take a leading position within current debates on the climate 
change, including the challenges that it presents and the responses that it requires. 
The strategy should also acknowledge the need to commit time and money if we are 
serious about moving towards a more sustainable way of living, teaching and research- 
ing. 
Other comments on the overall goals: 

- While the climate emergency and CO2 emissions have dominated recent public 
debates, these should be seen in relation to more general environmental con- 
cerns, including biodiversity and pollution. 

- Climate compensation is controversial (see recent reports in Politiken, 
passim) and should be a measure of last resort only. 
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   - On p. 4 it is stated that the success of the strategy will depend on staff and 
students, ‘who will realise the strategy in practice through their everyday be- 
haviour’. We endorse this and declare ourselves willing to do our part. But 
CO2 emissions are unequally distributed – not only globally but also within 
the university – and the strategy should acknowledge the need for climate 
jus- tice. How can we ensure that management and senior staff shoulder the 
great- est share of the burden, while protecting the needs of junior researchers 
who often face precarious employment, for example? How should we take 
account of the demands of different research fields? 

- The university will need to work closely with other organisations to realise the 
strategy. In this respect we are surprised to find no mention of local or re- 
gional partners in the strategy, including above all Aarhus Kommune (and 
København Kommune for Campus Emdrup). 

 
We would also welcome further clarity on how the strategy will be implemented. 
What will be the role of Faculties, Schools and Departments? We are motivated to take 
action at School level but seek support and guidelines from the university’s senior 
management on how we can achieve this. 

- For example, the strategy document could be clearer in specifying the means 
by which the strategy is to be achieved, and how progress towards this will be 
monitored. It is not clear whether the goals are binding or voluntary. Will 
Schools be required to report on their progress towards the 30% reduction in 
flights? Who will collect and monitor data on this progression? 

- Other methods could also be considered, including for example competitions 
(with prizes) and incentives for different units or individual employees. A 
yearly case competition on making AU more sustainable would be a cheap and 
effective instrument for gathering new ideas. 

- We recommend that all applications for research funding should include a 
statement on climate impact (for example energy consumption), and strate- 
gies to mitigate this, in the same way that applications contain statements on 
gender equality or research ethics. AUFF could take the lead in requiring such 
a commitment. 

- The development of new courses and degree programmes should likewise take 
environmental impact and relevance into consideration. 
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Comments on focus areas: 
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1. Building operations 
- We support the ambition to reduce energy consumption in the univer- 

sity’s buildings, but feel that this is beyond the control of individual depart- 
ments. However, as a first step towards this we need clear and easily acces- 
sible information about the sources of energy in the buildings we work in. 
We support action to adopt sustainable energy as far as possible (e.g. solar 
panels or other local energy sources), the use of sustainable materials and 
methods in renovation and new construction, and the adoption of other 
improvements e.g. grey water schemes, physical chalk filtering in water con- 
duits. 

- An intelligent approach to the preservation, transformation and re-use of ex- 
isting buildings and the substances from which they are constructed is one im- 
portant way to reduce the waste of resources, and should be considered during 
each planning process. 

- Co-operation with Aarhus Kommune and other local actors (for example adult 
education providers) is desirable to ensure the most efficient use of lecture 
halls and buildings in the city. 

- The focus on physical infrastructure is understandable. But the climate strat- 
egy should also include virtual (IT) infrastructure, local or remote, which 
can have very significant impacts in terms of energy use. This includes for ex- 
ample: data storage; data exchange between servers and local computers; use 
of internet services. User behaviour is also important here, but if we are to 
take action we need clear guidance and support in implementing changes. 

- At a time of increasing rainfall we would welcome a clear statement on the use 
of the university’s publicly accessible green spaces, including strategies to re- 
duce the hermetic sealing of soil and adoption of an integrated gardening con- 
cept that includes the planting of more trees. 

 
2. Transport 

For many employees in the Faculty of Arts transport is an important area where 
significant changes may be possible. 

   - In general, the goals on transport should be more ambitious, bringing 
AU into line with other universities that have adopted more far-reaching goals 
(e.g. ending flights within a certain radius). 

- We urge the university to adopt a no domestic flight policy with immediate 
effect. Such a policy would have relatively little impact on the vast majority of 
university staff and could be positively presented as part of the university’s 
branding. 

- Efforts to reduce the impact of transport should include not only AU employ- 
ees, but also the guests that we invite to AU. The university would benefit 
from co-operating with other universities in Denmark or more generally in 
northern Europe in its arrangements to host visiting scholars. 
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- We urge the university’s travel agent (CWT) to adopt a policy of offering train 
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travel as a default for European journeys. There are already departmental    
initiatives taking place to share information about non-flight travel, but we 
would welcome university guidance on this. Moreover, the university should 
consider making first class travel available, as an incentive for staff to choose 
rail over air transport (better conditions for working during long journeys). 

- We suggest that AU should work closely together with Midtrafik and 
DSB to improve public transport in Aarhus, in Denmark and beyond. As the 
source of significant potential demand, AU should negotiate with providers to 
seek a significant improvement of the train connection between Aarhus, Kiel 
and Hamburg. 

- It is essential that AU continue to invest in video conferencing and other 
facilities for virtual meetings, backed up with technical support, so that this 
becomes an attractive alternative to travel. 

 

3. Procurement 
We welcome the initiatives here and note the following in relation to four areas: 

i. There should be a greater focus on the lifespan of furniture and IT 
equipment, including initiatives to promote circulation and re-use 
within the university (see also waste below). We note also the need to con- 
sider energy use through streaming, file-sharing, data storage etc 

   (see under buildings above). 
ii. The strategy could be more clear and ambitious in its policies on food. A 

number of members of staff are already adopting meat-free catering 
policies at events that they organize, or making meat-free catering 
the default rather than a choice. This could be adopted as a university- 
wide policy. We welcome the commitment to work closely with the can- 
teen operators to ensure the provision of sustainable and tasty food. Given 
that plant-based food is generally cheaper than meat, a commitment to 
meat-free catering will have the additional benefit of keeping canteen 
costs down – of eminent importance to students – while maintaining a 
commitment to using organic and high quality raw ingredients. 

iii. We welcome the focus in the strategy on green investment. However, if 
appropriate the university should also consider disinvestment from 
polluting businesses e.g. fossil fuels. This includes AUFF’s invest- 
ments. There are examples of this from other universities that could serve 
as inspiration (see this report from The Guardian on the University of 
Cambridge). 

iv. AU uses significant amounts of paper in its printers and copy machines. 
Recycled paper uses significantly less water and energy during the produc- 
tion process and should be used as default. 

4. Waste 
Avoiding waste and reusing materials should take priority, but there could clearly be 
some improvement in waste sorting. We assume this would need to be done in part- 
nership with Aarhus Kommune (and other relevant authorities in Foulum, Emdrup, 
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Roskilde and Herning or elsewhere). It would be useful to have a clear goal for reduc- 
tion of waste in tonnes. 

 
Many students and members of staff at AU are keenly aware of the climate crisis and 
are deeply troubled by its potential consequences. We welcome AU’s first steps to- 
wards engaging with this crisis and look forward to continued dialogue and concrete 
action across all areas of AU’s activities. 

 
The above consultation response has been formulated by a working group set up by 
the management team of The School of Culture and Society. The working group has in- 
corporated inputs from the departments of the school, the study boards, the school Fo- 
rum, the research committee of the school, the LSU/LAMU and the management 
team. 

 
 

On behalf of the School of Culture and Society. 
 
 
 

Bjarke Paarup 
Head of School 

Page 5/5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Side 7 af 85



 
 
 
 
 
 

Kære AU – klimastrategi-ansvarlige 

Mine kommentarer til udkastet: 

Generelt 
Der mangler et afsnit om biodiversitet. De grønne arealer kunne sagtens omdannes til 
oaser for en række planter og smådyr. Den 6. masseudryddelse er en trussel der kan 
ramme endnu hårdere og mere irreversibelt end klimaforandringer. Lad os til en start 
igangsætte omlægning af plænearealer. Det kunne også spare på plæneklipper-co2-ud- 
ledningen. Se hvad de gør på AAU http://www.vildmedvilje.dk/aau/ Det er meget vig- 
tigt at markere en holdning, selvom arealstørrelsen nok ikke batter. 

 

Affald 
Det har været pinligt i mange år at skulle fortælle gæster fra andre lande at vi ikke sor- 
terer affaldet bedre end det er tilfældet nu. Så kom hurtigst muligt i gang. 

 
Transport 

 

CC's Secretariat, Building 
1481 

 
Marianne Rasmussen 
Department Secretary 

 
Date: 1 februar 2020 

Gæsteundervisere bør som udgangspunkt inviteres til at fjernundervise (virtuelle mø-    
derum / Skype fungerer fint) frem for at transporteres til AU for en enkelt forelæsning. 

Et delmål om det kan tilføjes. 
 

 

Lad ”thesis seminars” (ph.d. prøveforsvar) som udgangspunkt foregå virtuelt. Vi har 
allerede fine faciliteter til det, det må undgås at lade folk flyve ind langvejs fra for det. 

 
Andet: 
Plant mynte og andre krydderurter nær kantinerne som kan bruges til friske urteteer. 

 
Venlig hilsen 
Marianne Rasmussen 
Sekretær, sprogfagene, Nobelparken 
rasmussen@cc.au.dk 

Direct Tel.: +45 8715 2531 
Mobile Tel.: +45 5144 3629 E-
mail: 
rasmussen@cc.au. dk 
Web: 
au.dk/en/rasmussen@ cc 

 
Sender's CVR no.: 
31119103 
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CC's Secretariat, Building 1481 
Aarhus University 
Jens Chr. Skous Vej 4 
DK-8000 Aarhus C 
Denmark 

 

 
Tel.: +45  8715 0000 

E-mail: dac@ au.dk 
Web: cc.au. dk/en/about-the- 
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Att.: 
Johnny Laursen, Dekan, og Brian Bech Nielsen, Rektor 
Aarhus Universitet 

 
 
 
 

DPUs høringssvar til udkast til AUs klimastrategi 2020-2025 
 

Claus Holm 
 

Februar 2020 
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DPU modtog den 14. januar høringsmaterialet til AUs Klimastrategi 2020-2025 og 
fremsender hermed vores bidrag til Arts høringssvar. 

 
DPUs bidrag er udformet efter drøftelse i Institutledelsen, der tog udgangspunkt i 
kommentarer fra DPUs fora og afdelinger. 

 
Bemærkningerne til høringsmaterialet falder i to dele: 
1) Generelle bemærkninger til klimastrategien 
2) Specifikke bemærkninger til klimastrategiens fire områder. 

 
 

Ad 1: Generelle bemærkninger 
 

DPU bilfalder, at Aarhus universitet i umiddelbar forlængelse af AU Strategi 2025 har 
sendt klimastrategien i høring, og deler ikke mindst ambitionen om, at universiteterne 
skal spille en hovedrolle for at realisere en indsats til gavn for klimaet. Ligeledes er 
DPU enig i, at klimastrategien skal sætte ambitiøse mål for en bæredygtig udvikling af 
universitetets drift samt strategiens overordnede målsætning om CO2-reduktion. 

 

   Derudover har vi følgende hovedbemærkninger til Klimastrategien 2025: 
 

• Klimastrategiens tiltag vedrører primært driften af universitetet. Mere over- 
ordnet beskrives indledningsvist, at universitetet gennem sine kerneopgaver 
vil bidrage til at løse samfundsmæssige udfordringer - så som klimaforandrin- 
gerne. Det bør konkretiseres, hvordan klima og bæredygtighed indtænkes i 
universitetets kerneopgaver. Eksempelvis at klimastrategien fremmer forsk- 
nings- og uddannelsessatsninger i klima og bæredygtighed med respekt for 
forskningsfriheden. Formuleringer som er konkretiserende eller peger på be- 
hovet for en konkretisering vil samtidig skabe et tydeligere link mellem AU 
strategien 2025 og klimastrategien. 

 
 
 
 

DPU - Danmarks institut for 
Pædagogik og Uddannelse 
Aarhus Universitet 
Tuborgvej 164 
2400 København NV 

 
 
 

Tlf.: +45  8715 0000 
E-mail: edu@ au. dk 
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• Man kunne med fordel dels pege på behovet for lokal udmøntning og dels må- 
ske også udstikke fælles retningslinjer for lokal udmøntning og implemente- 
ring af klimastrategien på hovedområder og/eller institutter. Det vil imødegå 
en bekymring for, at udmøntningen af klimastrategien på universitetet vil 
blive for uens, og at klimastrategien sine steder alene bliver et hensigtsdoku- 
ment i stedet for et forpligtende sådant. 

 
• Forholdet og vægtning mellem bæredygtighed og klima er uklart og ulige væg- 

tet. Bæredygtighed glider sine steder i baggrunden og nævnes kun konsekvent 
kun under afsnittet ’indkøb’. 

• Hovedparten af universitetets ansatte er alene brugere af driftens funktioner. 
Men alle kan understøtte et mindset, der øger opmærksomhed på unødigt res- 
sourceforbrug. Det vil være en god tilføjelse, at universitetet understøtter at 
medarbejderne også selv tager ansvar og bidrager til idéudviklingen og om- 
lægning af daglige vaner i forhold til brug af forskellige funktioner. 

 
 
 

Ad 2: Specifikke bemærkninger strategiens fire områder. 
 

2.1 Bygninger 
 

• Det er hensigtsmæssigt med større opmærksomhed på ressourceforbrug - på 
eksempelvis strømforbrug. Dog er det vigtigt, at der indføres en produktlivscy- 
klusvurdering, således at velfungerende ting ikke udskiftes, alene fordi det er 
fornuftigt ud fra et ressourcemæssigt driftsperspektiv. 

 
• Relevante målepunkter for forbrug og produktudskiftning bør synliggøres for 

medarbejdere/studerende. 
 
 

2.2 Transport 
 

• Vi er enige i bestræbelserne for en mere klimavenlig transport, men ambitio- 
nen om, at togkørsel skal erstatte fly, har nogle iboende udfordringer og di- 
lemmaer. Eksempelvis kan den ekstra tid til togkørsel presse medarbejderes 
arbejds- og privatlivs balance, og ligeledes er der hensynet til ikke at udvikle 
en shaming-kultur, fordi man benytter sig af bestemte transportmidler. 

 
• Vigtigt at ambitionen på transportområdet kobles til IT satsninger, da øget 

brug af IT i flere tilfælde er forudsætning for at transportmængden kan ned- 
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sættes. Det er eksempelvis afgørende med bedre og flere videolinkmødefacili- 
teter, særligt når man som AU arbejder har fler-campi som vilkår. Med det føl- 
ger også behovet for tydelige mødepolitikker og kompetent brug af videolink 
så ’skærmafstanden’ minimeres. 

 
• Der er behov for beregninger af forskellige scenarier og alternativer i forbin- 

delse med transport. Så det bliver muligt ud fra forskellige indikatorer at sam- 
menligne forskellige transportformers klimaaftryk. 

 
 
 

2.3 Indkøb 
 

• Den helhedsorienterede tilgang til indkøb bifaldes. Der bør indføres en pro- 
duktlivscyklusvurdering ifm. indkøb af inventar. 

 
• Man kunne forestille sig, at AU bidrager til en ny model for indkøb i Staten, 

hvor livscyklus og genanvendelse (internt og eksternt) prioriteres. 
 

   • Der produceres en del materiale for at reklamere for/brande AU. Ofte bliver 
det ikke brugt. Dette kunne nedbringes, både i dagligdagen og i forbindelse 
med konferencer. 

 

• Man kunne se på indkøb af batterier - eksempelvis ved indkøb af mobiltelefo- 
ner. 

 
 

2.4 Affald 
 

• Kildesortering har været et stort ønske længe på DPU. Derfor bilfalder vi, at 
det nu realiseres. Det er dog vigtigt, at affaldssorteringssystemerne er tilgæn- 
gelige i dagligdagen, og ikke bliver en større ekstra arbejdsopgave. 
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Kommentarer til AU’s klimastrategi – høringssvar fra Institut for Kommunikation 
og Kultur 

 
Udkastet til klimastrategi har været drøftet i instituttets forskningsudvalg, arbejds- 
miljø- og samarbejdsudvalg, i Institutforum og i institutledelsen, hvor afdelingsle- 
derne har formidlet synspunkter fra medarbejderne. Drøftelserne har været præget af 
stor idérigdom og engagement. 

 

På den baggrund skal IKK hilse det velkommen, at AU får en klimastrategi. Vi noterer 
os, at denne strategi fokuserer på AU som organisation med et klimaaftryk. Vi finder 
det vigtigt, at AU er proaktiv, løsningsorienteret og dagsordenssættende ift. klima og 
bæredygtighed. Det kan vi først og fremmest være i kraft af vores forsknings-, videns- 
delings- og undervisningsaktiviteter – hvor Arts og IKK kan bidrage med en stor viden 
om kultur og kommunikation, digitalisering m.v., som er vigtige forudsætninger for at 
håndtere en problemstilling, der ikke kun kræver tekniske løsninger, men også ad- 
færdsændringer. Det er derfor vigtigt, at den foreliggende klimastrategi spiller sam- 
men med strategiske satsninger inden for universitetets kerneområder. Dette samspil 

   kan med fordel gøres endnu tydeligere i den foreliggende klimastrategi. 
 
 

Overordnede mål og handlinger 
IKK 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 lø- 
bende revideres, så vi ikke kommer til at stille os tilfreds med for lidt. 

 
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 konsekven- 
serne heraf tages op til overvejelse. 

Planen sætter mål, men er uspecifik, hvad angår handlinger. Da den konkrete udmønt- 
ning af disse bliver afgørende, også for en reel vurdering af planen, forventer vi, at 
medarbejdere og studerende bliver inddraget i udformningen af handleplaner og mål- 
tal. Vi oplever en stor vilje til og utålmodighed efter at komme i gang, og dette engage- 
ment bør AU udnytte. Der er oplagte muligheder for at mobilisere såvel personale som 
studerende. 

 
Det er vigtigt, at opfølgningen har en bred forankring i organisationen, fx i et klimaud- 
valg som parallel til bl.a. diversitetsudvalget. Et sådant udvalg vil kunne rådgive om 
best practice, samle ideer, lave in- og eksterne arrangementer m.v. 

 
 
 

Institut for Kommunikation og 
Kultur 
Aarhus Universitet 
Langelandsgade 139 
8000 Aarhus C 

Tlf.: +45  8715 0000 
E-mail: dac@ au.dk 

Web: cc.au. dk/om- 
instituttet/organisation/ medarbejder 
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Forslag til midler 
I instituttets diskussioner er der fremsat en bred vifte af forslag til handlinger og mid- 
ler, som kan understøtte klimastrategien. 

 
Det er bl.a. et vigtigt ønske, at AU’s egne kapitalmidler anbringes i fonde, der under- 
støtter bæredygtighed, og at vi også gør det i organisationer som AUFF (inklusive 
FEAS), hvor AU indirekte har indflydelse på investeringer, klimavenligt byggeri m.v. 

 
Det vil være instruktivt, at AU som vidensinstitution selv fungerer som vidensbase og 
idébank – og herunder puljer og synliggør ideer fra studerende og medarbejdere. 

 

Nogle eksempler på de konkrete forslag, der er nævnt i IKK’s drøftelser: 
- Politisk bør vi udnytte vores rolle som stor samfundsinstitution til også poli- 

tisk at arbejde for bedre klimaløsninger og fx understøtte behovet for bedre 
togforbindelser, genindførelse af nattog m.v. 

- Transport. AU bør understøtte brugen af tog frem for fly og acceptere, at det 
kan være dyrere. – Der bør skabes bedre faciliteter for, at medarbejdere cykler 

   til arbejde, fx med adgang til overdækket cykelparkering. – Vi skal arbejde for 
bedre faciliteter til biler, der ikke bruger benzin og diesel. 

- Skab bedre faciliteter for onlinemøder, så en del rejser kan undgås 
- Afklar (og mindsk) klimaaftrykket ved vore digitale løsninger, servere, inter- 

nettrafik m.v. 
- Indkøb. Sats på reparations- og genanvendelsesmuligheder ved indkøb af ud- 

styr (fx nævnes paradokset i, at nye computerindkøbsaftaler fører til kassation 
af brugbare dockingstationer m.v.). I det hele taget bør klima tænkes ind i gen- 
forhandling af indkøbsaftaler. 

- Ved nybyggeri bør AU bruge sin indflydelse til at sikre bæredygtighed i ud- 
formning, brug af materialer, energiforbrug m.v. 

- Energi. Solceller på tage 
- Overvej forplejning ved møder, konferencer m.v. – også med henblik på at 

undgå madspild. 
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Kommentarer til udkastet til AU’s klimastrategi 
 

Hermed en række kommentarer til udkastet til universitetets klimastrategi, som også 
tager afsæt i deltagelse i netværksmødet d. 29 januar 2020. 

 

Vi ønsker at rose og anerkende initiativet og strategi-udkastets ambitioner, samt vig- 
tigheden af at vores institution forholder sig aktivt til klimaudfordringerne. Det er dog 
samtidig vigtigt for os at understrege at vi oplever udkastet som smalt – dvs. kun for- 
holdende sig til en mindre del af universitetets faglighed. Hvis vi skal gøre os forhåb- 
ninger om at bidrage til at løse klimaudfordringerne, skal universitetet tænkes som en 
kæmpe ide- og videns-hub med et enormt mobiliserende potentiale og ikke – firkantet 
sagt - som en samling bygninger og en ’input-output’ mekanisme. 

 
Udkastet synes primært at udtrykke klimaudfordringen i en teknisk-administrativ dis- 
kurs. Udkastet savner at inkludere såvel forsknings- og uddannelsesmæssige aspekter, 
som inkluderer socialvidenskabelige og humanistiske perspektiver. Vi mener således 
at den endelige strategi vil være langt mere ambitiøs, hvis den også mødte klimaud- 
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Associate Professor 
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fordringen som havende sociale, æstetiske og kulturelle komponenter. Vi    
har brug for at anvende hele ’værktøjskassen’. AU’s klimastrategi må således både 
handle om at ændre konkrete strukturelle aspekter, men også arbejde for at ændre vo- 
res sind og forståelser af klimaudfordringen og at se udfordringen, som en begivenhed 
der rummer masser af muligheder og håb og ikke kun som noget der virker indskræn- 
kende. 

 
Vi mener at AU kunne, gå til opgaven med et langt mere visionært og mobiliserende 
tankesæt. Klimaudfordringen har et enormt mobiliserende potentiale, som 
alle med tilknytning til AU kan samle sig om, og samarbejde på tværs af institutionen 
og uddannelsesniveauer (- helt i tråd med ambitionerne i den overordnede AU-stra- 
tegi). AU kunne således gå forrest og være et fyrtårn for resten af samfundet. 

 
Dette kunne komme til udtryk på en række måder: 
AU kunne italesætte (eller ’brande’ om man vil) sig som et kæmpe ”living lab” for stu- 
derende og forskere. En stor kompleks institution som AU, der forholder sig til klima- 
udfordringerne på den måde, vil kunne være et sted som i den grad udvikler studeren- 
des, undervisere, forskeres og medarbejderes kompetencer. Ydermere, har AU mulig- 
heden for at imødegå det meningstab nogle unge mennesker kan føle i mødet med en 
institution, der ikke forholder sig til den brændende platform de ellers oplever som al- 
lestedsnærværende. 

 
AU kunne etablere en ide- eller vidensbank med ressourcer, cases og fællesskaber, 
hvor alle kan stille forslag til store og små initiativer, og hvor det bliver muligt at bygge 
videre på hinandens ideer og finder interessefællesskaber på tværs af fagligheder. Det 
er kernen her, at AU tænker projektet meget mere bottom-up end top-down. At vi tæn- 
ker bredt, som i verdensmålene og ikke kun klima, og at vi tænker på vores studerende 
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som nogle der kan lære os noget, og ikke omvendt. Vi kunne desuden lave workshops, 
seminarer og konferencer lokalt og på tværs med henblik på at ændre praksisser og 
dele erfaringer. 

 
Vi kunne italesætte eventuelle indskrænkninger som positive aspekter. Fx 
hvis vi satte en standard for flight-miles per medarbejder, så kunne den begrænsning 
fungere som et stærkt signal til omverdnen og samarbejdspartnere, om at AU går for- 
rest. Eller lade parken gro vildt? Hvilket vartegn ville ikke være for AU. Det kunne gå 
verden rundt og være udtryk for modet til at være ’civil ulydig’ overfor arkitektens ser- 
vitutter for parken. Mon dog at C.F. Møller og C. Th. Sørensen ville hævde deres ret i 
en sådan situation? Pointen er, at der er rigtig mange potentielle store og små initiati- 
ver og måder at gå til projektet på, men det kræver at vi arbejder med at mobilisere 
hele AU som den kæmpe videns- og ide-hub universitetet er og derfor bør strategien 
ikke kun fremstå som en teknisk-administrativ øvelse. Men hele pointen med hørings- 
processen er jo netop at få strategien vendt og udviklet – og det er jo rigtig fint! 

 
Desuden nævner udkastet intet om en betydelig ressource der anvendes på AU – det 
digitale. Det digitale udgør en central del af vores infrastruktur og har et 
enormt CO2 aftryk. Brugen af det digitale må indgå i strategien. Her kan man også 
forestille sig en række konkrete tiltag og ’lavthængende frugter’. Fx kunne sletning af 
e-mails eller bare overførsel af dem til lokal laptop (med kryptering selvfølgelig) være 
vigtigt (og samtidig kunne der sikkert opnås en bedre GDPR-compliance). Ligeledes 
kunne man opfordre til brug af bæredygtige søgemaskiner som Ecosia. Det kunne også 
være en god ide at begrænse brugen af visse computersystemer, såsom e-mail servere 
til bestemte tidsrum. Det kunne være, det ville have en positiv impact på produktivite- 
ten af forskning (mindre e-mail – mere skrivning og læsning!)? 

 
Til sidst vil vi gerne kommentere, at vi synes at der er mange ’nudging’-prægede for- 
slag i udkastet. Vi mener at de bør suppleres med deciderede policy forslag. Her kunne 
et eksempel være et flight-miles regnskab. Det vil ikke nødvendigvis være lige popu- 
lært hos alle, men det har en vigtig signalværdi, og kan give anledning til at ryste op i 
rutineprægede handlingsmønstre. Samtidig bør strategien have til sigte at skabe trans- 
parens og tydelighed om hvorvidt klimamålene nås, med løsninger der på bæredygtig 
og ressource-let vis gør det muligt at følge med i hvordan det går i den lokale bygning, 
såvel som på det overordnede plan, for at fastholde fokus. Vi skal, som Connie Hede- 
gaard advarer imod, undgå at strategien ender som en uvedkommende skrivebordsløs- 
ning. 

 
Vi ser frem til det videre strategiarbejde og til den forhåbentlig gennemgribende ud- 
viklingsproces som den kan give anledning til for AU og for samfundet. 

 
Venlig hilsen 

 
Julie B. Goodall og Peter Danholt 
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INSTITUT FOR ØKONOMI 
AARHUS UNIVERSITET 

 
 
 
 
 
 
 
 

BSS 
 

Institut for Økonomis høringssvar vedr. AU’s Klimastrategi 2020-25 

 
Udkast til Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-25 har været sendt i høring ved insti- 
tuttets sektioner og været drøftet på et møde i Institutforum. Instituttets bemærkninger 
fremgår nedenfor: 

 
 

Overordnet 
• Det er vanskeligt at vurdere de konkrete konsekvenser af strategien for medarbejdere 

og studerende 

• Det bør i forordet fremgå mere tydeligt, hvordan AU ønsker at bidrage i forhold til 
klima og bæredygtighed gennem sine kerneopgaver forskning og uddannelse 

 
Bygninger 

• Der efterlyses højere ambitioner end besparelser på belysning og vandforbrug. Alle 
nye bygninger bør opføres som 0-energi bygninger, bl.a. ifm. Campus 2.0 

 
Transport 

• Ved transport i DK (typisk Aarhus-Kbh.) bør medarbejdere kun kunne vælge fly, hvis 
særlige forhold taler for det (fx meget tidlige/sene møder). Dette forudsætter bl.a., at 
AU tillader, at medarbejdere køber togrejser, selvom de er dyrere end fly 

• Pålægning af en intern AU-afgift på medarbejderes flytransport, således at institut- 
ter, der i høj grad anvender denne transportform, betaler mest for det. Provenuet an- 
vendes til klimavenlige AU-tiltag 

• Når AU betaler rejse og ophold for en gæsteforsker, skal vedkommende så vidt mu- 
ligt bidrage med mere end én aktivitet, så AU får maksimalt udbytte af opholdet 

• Ved forsvar af BA-afhandlinger og specialer (og evt. ph.d.) bør bedømmer i videst 
muligt omfang deltage over Skype eller lign. mhp. at begrænse transportomfanget 

 
Indkøb 

• AU bør tilstræbe, at aftaler med konferencesteder stiller krav til disses bæredygtig- 
hedsindsats 

• AU bør undgå indkøb og anvendelse af parfumerede produkter for at sikre et godt in- 
deklima og arbejdsmiljø for alle 

 
Andet 

• AU bør udarbejde planer for øget træbeplantning og biodiversitet på campus 
• AU skal tilstræbe at opnå en Times Higher Education University Impact Ranking, 

som er den eneste globale måling, der vurderer universiteter op mod FN's Verdens- 
mål 
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Aarhus Universitets klimastrategi 
 

 

Udkastet til klimastrategi for Aarhus Universitet har været rundsendt til og 
diskuteret i alle instituttets afdelinger, og en sammenfattende drøftelse har 
fundet sted i instituttets medarbejderråd. 

 
Institut for Statskundskab 

 
Peter Munk Christiansen 
Professor, Institutleder 

 
Dato: 2. marts 2020 

Institut for Statskundskab bakker fuldt ud op om det udsendte udkast. I    
forbindelse med høringsprocessen er der allerede fremkommet forslag til, 
hvordan instituttet kan understøtte den endelige klimaplan. I den kom- 
mende tid vil instituttet yderligere drøfte, hvordan strategien skal omsæt- 
tes til konkret handling. Som et institut med et stort rejsebudget vil insti- 
tuttet have en særlig fokus på rejseaktiviteter. 

Venlig hilsen 

 
Direkte tlf.: +45 8716 5685 
Mobiltlf.: +45 3011 5340 E-
mail: pmc@ ps.au.dk Web: 
au.dk/pmc@ ps 
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Høringssvar fra Psykologisk Institut 
 

 
Det fremsendte strategiudkast har været fremlagt i LSU og på Institutforum samt sendt rundt til 
kommentering blandt alle medarbejdere. 

 
 

Der er indkommet følgende bemærkninger: 
 

• AU bør udfærdige en politik i forhold til ansattes flyrejser, så det ikke kun skal være op til den 
enkelte fx at vurdere, hvor meget han/hun kan rejse med fly, hvornår man skal tage toget, eller 
hvornår et møde, en eksamen, et ph.d. forsvar el.lign. skal afholdes virtuelt. 

 
• Ang. indsatsområdet Bygninger. Da el-forbruget fylder så forholdsvis meget af AUs samlede 
forbrug, synes jeg man bør overveje, om der skal være særskilte delmål på hhv. ’varme’ og ’el’, og 
om delmålet for reduktion af elforbruget skal være mere end de foreslåede 2%. 
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Klimastrategi – høringssvar fra MGMT 
 

Udkast til klimastrategi er på MGMT, via Institutforum, sendt rundt til alle medarbejdere.   
 

Generelt er der enighed om vigtigheden af klimatiltag, nogle sætter spørgsmål ved om 
klimastrategien er ambitiøs nok. Og hvordan er relationen til AU’s undervisnings- og 
forskningsaktiviteter? SDG er allerede en del af vurderingen ved ’university rankings’, se fx: 
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2019/overall#!/page/0/length/25/sort_by 
/rank/sort_order/asc/cols/undefined 

 

På trods af de formulerede indsatser er det uklart hvilke konkrete handleplaner, der skal 
udarbejdes af hvem og på hvilket niveau? Er det fakultetet, institutterne eller måske de enkelte 
forskningsgrupper, der skal formulere handleplaner? Og skal der fx laves klimaregnskab på 
institutniveau? Og hvor meget ønsker AU at investere i klima/bæredygtighed? 

 
Der er usikkerhed om forskellen på klimastrategi og den bæredygtighedsstrategi, som nævnes 
på siden her: https://medarbejdere.au.dk/en/sustainability/ 

 
Specifikke kommentarer og forslag: 
Bygninger: 

- Hvorfor ikke satse på 100% vedvarende energi? 
- Hvad med at bygge passive huse på det nye campus og renovere de eksisterende til 

passive? 
Indkøb: 

- Food/catering: Her kunne kød-fri være standardvalget i al catering på AU, både ved 
møder og i kantiner. 

- Kan AU i højere grad købe genbrug? Fx i stedet for at købe nyt kunne kopper, tallerkner 
mv. købes ved genbrugsforretninger. 

Transport: 
- Der er et ønske om omklædningsrum med badefaciliteter flere steder på campus, også 

det nye, så det er lettere at vælge cyklen som transportmiddel til AU. 
- Eksperimenter med en 4-dages arbejdsuge (for dem der ønsker), så mængden af 

transport til arbejde nedsættes. 
- Understøt aktivt virtuelle møder (også med kvalificeret IT-support) og virtuelle 

eksamener fx ved at lade udvekslingsstuderende tage om-eksamen via Skype. 
- Understøt de klimavenlige transportvalg ved bedre vejledning til togrejser (fx fra CWT) 

og ved generelt at acceptere tog på 1. klasse, så der kan arbejdes i den længere rejsetid. 
Affald: 

- Affaldssortering skal være bedre og MEGET tydeligere for både medarbejdere og 
studerende. Det er det ikke i dag. 

- Det nytter fx heller ikke meget at bruge biologisk nedbrydelige tallerkner i kantinen, 
hvis de bare smides ud med restaffald. 

 
Generelt kan det være svært at vurdere i en konkret situation hvilket valg, der er det mest 
klimavenlige og bæredygtige. Ville det være muligt at få kommunikation om eller vejledning til 
dette? 
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Kære Margrethe 
 

På BTECH har vi med interesse læst udkastet til AU’s Klimastrategi 2020-2025. 
 

Der er enighed om behovet for at sætte yderligere fokus på klimaområdet, og de fire 
fokusområder er velvalgte. De indkomne bemærkninger kan opsummeres således: 

 

Bygninger: Det vil være oplagt at undersøge, om der er potentiale for anvendelse af 
overskudsvarme (fra egne installationer eller fra naboejendomme) og vedvarende energi i 
de enkelte bygninger. 
Transport: Man kunne overveje at implementere flådestyring for at sikre en generel og 
systematisk tilgang til CO2-reduktion fra transport. 
Affald: Man kunne overveje at udfase engangsservice i kantinerne. 

•  Indkøb: Man kunne overveje systematisk at undersøge muligheden for mere cirkulær 
økonomi i indkøbsaftalerne, fx leasing, tilbagetagningsordninger, service frem for 
anskaffelse, miljøcertificerede produkter, genbrugsmaterialer etc. 

 
Mvh 

Anders 

 
Anders Frederiksen, Ph.D., Professor 
Head of Department 
Department of Business Development and Technology (BTECH/AU Herning) 
Aarhus University 

 
Center for Corporate Performance – CCP 

 
Department of Business Development and Technology 
Aarhus University 
Birk Centerpark 15 
7400 Herning – Denmark 

 
T: +45 61620207 

 
E: afr@btech.au.dk 

 

W:  http://pure.au.dk/portal/da/afr@asb.dk 
 

W:  http://orcid.org/0000-0002-4024-9420 
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AARHUS UNIVERSITET 
 
 
 

 
Udkast til referat af pkt. 5 på FSU-møde den 19. februar 2020 kl. 12.30 – 13.45 
Sted: Fuglesangs Allé 4, bygning 2630, lokale k101 
FSU-møde 

 
Deltagere: Thomas Pallesen (formand), Jacob Kjær Eskildsen, Mimi Yung Mehlsen (næst- 
formand), Karina Skovvang Christensen, Christian Tang Lystbæk, Tina Lindhardt, Mette 
Tønder, Poul Erik Borg, Tinna Meyer, Henrik Bech Seeberg (indtil kl. 13), Bjarne Rerup 
Schlichter og Caroline Adolphsen (indtil kl. 13.45). 
Afbud: Anne-Mette Alsholm, Anne Bækby Johansen og Torsten Kolind. 
Referent: Trine Bjerregaard Larsen. 

Dagsorden 

 
 

 
Trine Bjerregaard Larsen 

 

 
 

5. Høring af AU’s Klimastrategi 
Med dagsordenen var udsendt sagsfremstilling, høringsbrev og udkast til AU Klima- 
strategi. 

 
TP orienterede indledningsvist om udkast til AU Klimastrategi, herunder at den inde- 
holder fire indsatsområder; bygninger, transport, indkøb og affald. TP oplyste, at det 
foreliggende udkast også drøftes på institutterne og opfordrede i den forbindelse 
FSU-medlemmerne til at engagere sig i institutternes høringssvar. 

 
Medarbejderrepræsentanterne bemærkede, at ønsket om reduktion af flyrejser kan 
have negative konsekvenser for AU’s kerneopgave med forskning, særligt ift. yngre 
forskere, som står over for at skulle opbygge relationer og netværk internationalt. 

 
Medarbejderrepræsentanterne foreslog, at der laves en åben portal, hvor medarbej- 
dere og studerende har mulighed for at komme med gode ideer til konkretet indsat- 
ser. 

 
 

Ovenstående bemærkninger og forslag fra FSU videreformidles i referatformat til de- 
kanatet med henblik på indarbejdelse i fakultetets høringssvar. Medarbejderrepræ- 
sentanter har derudover mulighed for at komme med input via deres respektive insti- 
tuts høringssvar. 

HR-chef 
 

Dato: 21. februar 2020 
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NAT 

Bygninger 
Indsatser: 
Økonomiske incitamenter for institutterne for spare på energi og vand – ”Institutmålere” 

 
Transport 
Indsatser: 
”Gøre det lettere for medarbejdere at vælge tog til udvalgte destinationer”, 
Vi vil foreslå at gå mere håndfast til værks, så fly er OK indenfor en bestemt geografisk afstand (Kbh) 
med mindre der er tungtvejende grunde for at bruge fly. 

 
Indkøb 
Indsatser: 

 
Reducere indkøb af nyt IT-udstyr, ved at opgradere/ reparere gammelt IT udstyr. Det forventes nu at 
en computer skal udskiftes efter 4 år. Ville nok kræve øgede ressourcer og efteruddannelse af IT- 
afdelingerne 

 
Affald 
Indsatser 

 
Eksempler på affald: 
Flamingo: 
Bliver nu bortskaffet som restaffald. Det er meget luft, der fylder – op til 30x 
volumen (spild i plads og transport). Derudover ville det spare påråmaterialer. 
Flamingo – granulator/komprimator kunne placeres centralt i parken og så 
kunne drift el.lign. samle sammen i hele parken og drive anlægget. 

 
Plast: 
Både hård og blød i laboratorier kunne kildesorteres meget mere. Der er et meget stortforbrug af 
plast i laboratorier. 
Plastik-granulator til hård plast og komprimator til blød plast ville reducere 
volumen rigtig meget. 

 
Møbler: 
Vi oplever, at der bliver købt nyt, selvom vi ved, at der andre steder på AU bliver sat på lager. Eks. 
efter rømning af Bioscience til Skou-bygningen er der blevet fyldt adskillige containere med diverse 
møbler til opmagasinering, mens der i Forskerparken købes nye laboratoriemøbler. 
Vi har købt AU hæve-sænkeborde på Auktion ude i byen og betalt salær og flytteomkostninger, i 
stedet for at vi kunne have handlet dem internt på AU. 
Vi ser brugbare møbler, der ender i affaldscontainere. Hvis AU ikke selv kan bruge dem, så forær 
dem i det mindste til andre, der vil bruge dem. De ville garanteret også gerne selv hente dem. Det 
ville spare AU for udgifterne til bortskaffelse og lette på den sorte samvittighed. 
Vi vil foreslå et online lager, hvor alle kunne byde ind med, hvad de har stående, som andre på AU 
kunne overtage/købe. Det ville minimere lagerplads og mandetimer til administration. 

 
Set fra medarbejdernes synsvinkel: 
Brugerinddragelse i hele processen. Vi har ofte gode ideer, men at lægge op til netværksmøder sent 
eftermiddag kl 16-18 er ikke hensigtsmæssigt 

 
Sortering ved kilden – kodet med farve eller piktogram, som er ens på hele AU, da flere 
medarbejdere og studerende har daglig gang på forskellige institutter. 
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Se AJ produkter som eksempler på beholdere: 
https://www.ajprodukter.dk/lager-industri-vaerksted/miljo/affaldssortering/68622.wf 

 

Offentliggøre størrelse af fraktioner på hjemmeside for at synliggøre, hvor effektiv sorteringen er. 

Fælles struktur på hele AU med et katalog over fraktioner, som brugerne kan vælge at have lokalt. 

Vi kører rigtig meget luft væk pga. flamingo, plast og halvtomme restaffaldscontainere, der skal 
tømmes hver 14. dag pga. madaffald. 

 
Der er salgsværdi i meget af vores affald eks: pap, flamingo og plast. 

 
Nuværende affaldsfraktioner på MBG Nuværende affaldsfraktioner i Skou-bygning 

 

Papir Papir 
Pap Pap - komprimator 
Glas Glas 
Lab. Glas Lab. glas 
El/IT Hård plast 
PP-plast Blød plast - komprimator 
Batterier Rest – mindre enheder 
Rest – komprimator, skal tømmes hver 14. dag 
Stort affald 
Alufolie (afleveres af værksted) 
Metal 
Aflagte kitler (afhentes af vaskeri) 

 
Ønsker til fraktioner: Ønsker til fraktioner: 
Alufolie Flamingo 
Hård plast – hvor rent? Granulator 
Blød plast - komprimator 
Flamingo – Granulator og/eller komprimator 

 
 

Ønsker til forbedringer: Ønsker til forbedringer: 
Pap – komprimator 
PP plast – granulator 
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GEOS 
 
Department of Geoscience welcomes the AU initiative to significantly reduce the climate footprint 

while securing the sustainability of everyday operations, in particular research and teaching. CO2 

reduction by 35% in 2025 is an ambitious yet feasible goal when pursued in a common spirit of 

contributing to one of the most important public challenges nowadays. Besides the obvious positive 

environmental impact, we consider the proposed actions as means of integrating academic, 

administrative and technical staff at all levels with the student community in a single, shared effort 

driven by a societal consciousness. 

 
The four areas of action (building operations, procurement, transportation and waste) are sound and 

relevant. The specific initiatives are timely and balanced. In particular, we welcome travel reduction 

by implementing virtual meetings and conferences, and reduction of CO2 emissions by gradual 

elimination of vehicles driven by conventional energy sources. Use of electric vehicles should be 

promoted at all levels (from big utility cars to rollers/scooters as means of on-campus commuting), 

but banning purchase of conventionally powered vehicles already in 2020 seems a too drastic 

measure. The move should be balanced and gradual. Electricity and water saving is relatively easy 

to implement and the incentives may be established immediately, e.g. in the form of individual 

screening of consumption at departmental levels with accompanying reward measures. Giving the 

departments and other administrative units direct responsibilities of accounting for energy and 

water consumption rather than hiding it in the black box of house-rent would surely generate 

creative thinking and ingenious ideas at local levels. Electronic rather than physical presence at the 

workplace would further reduce travel emissions – remote teaching is one example in this context. 

Use of Skype (or similar) communication should be promoted by all means. AU may consider 

investing in virtual meeting rooms equipped with 3D projection facilities, possibly in the space 

available soon in the community hospital. Furthermore, one could think of installing wind turbines 

in Foulum, together with biogas production facility utilizing organic waste there. 

 
One important issue to be kept in mind is the differences between various research and teaching 

environments (departments) at AU, which most likely necessitate individual measures to be 

implemented. Therefore, it is essential that representatives of all departments are actively involved 

in the planning to avoid potential conflicts of interests. An example may be the use of vehicles: 

some departments are heavily dependent on SUVs for fieldwork in remote areas while others only 

used local transportation. Probably a lot of carbon imprint may be saved through more cautious and 

responsible use of energy in laboratories, teaching halls and offices by installing automatic switch- 
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off devices and economic illumination. Finally, AU may actually consider to actively seek 

purchasing more green energy from renewable sources. 
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Faculty Management at AU NAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consultation on Aarhus University's Climate Strategy 2020-2025 
 
 

On behalf of the Deportment of Computer Science (CS), I kindly thank you for the op - 
portunity to consult on Aarhus Univers ity 's Climote Strotegy 2020-2025. The draft ver- 
sion of the strategy has been shared with the department's permanen t sc ient ific and 
adm inistrat ive sta ff. 

 
General comments 

 

• CS supports the ambitious qoals in the strateqy and is satisfied with the clear, 
simple and action-oriented structure of the strateqy. 

 
• CS appreciates that AU's research should contribute to reach the qoals in the 

strotegy. It is CS' op inion that amore focu sed digital perspec tive on the Cli- 
mate Strategy could help realize the g oals. We would like to point to the re - 
port "Digital with Purpose : Delivering a SMARTer2030" made by GeSI (Global 
Enab ling Susta inability lnitia tive) which argues that l 03 of 169 SDG targets 
are supported by digital and data-driven app roa ches. In scenarios on climate , 
they document that even thouqh digitization may cost l ton of CO2, it reduces 
target domain emission (from e.g. manufactur ing and farming) with 5- l O tons 
CO2. Hence, CS research and existing technologies con contribute to digitizo - 
tion and dato driven opproaches under all of the four headlines in the GeSI re - 
port: 

 

Depo rtment of Computer 
Science 

 
Kaj Grønbæk 
Hea d of Depa rtm ent 

Date : l 8 Feb ru ary 20 20 

 
Mo b ile Tel. . +45 2 149 5634 
E-ma il: kg ro nbak @c s. au .d k 
Web: 
au.d k/ en / kgronb a k@cs 

 
Sen d e r's C V R no. : 
31 1 19 10 3 

 
 

Pag e l / 4 

 

o Connect & Communicote 
o Monitor & Trock 
o Ana lyse, Opt imise and Pred ict 
o Augment & Autonom ote. 

 
• Fu rthermore, CS oppreciates the high involvement of staff and students in de - 

veloping ond implem enting the strot egy . However , mony goals cannot be 

 
htt ps:/ / ges i.arg / re sea rch / ge si - dig ita l- w i th-pu r pose - summo r / 

 
Deportment of Computer 
Science 
Aar hus Universi ty 
Å bogade 34 
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Denmar k 

 
 
 

Te l.: +45  8 71 5 41 12 
Fo x: +4 5  8715 411 3 
E-ma il: c s@ c s. a u .d k 
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reached by climate-friend ly behaviour alone. Some issues must be solved 
centrally at AU, the Faculties or the Departments. Hence, we miss considera- 
tions on who will take action on which initiatives (but we understand this to be 
included in the next phase of the climate strategy). For instance , only the AU 
management con take action regarding greener investments whereas more 
groups may contribute to prolonging the lifetime and reuse of the university's 
furniture and interior. And it most likely requires government investments to 
make it easier to travel by train. 

 

Poge 2/4 

 

• We welcome the opportunity to use the university campuses as a living lab as 
well as the willingness to experiment with new solutions in arder to develop a 
best practice for reachinq the goal of reducing the university's eo2 emissions. 
However, many digital solutions already exist that con monitor and reduce 
electricity, water, and heat consumption. Of course, they require an immediate 
investment that takes same time to earn back in reduced consumption but 
many digital and data-driven ESeOs (Energy Service eompanies) would be 
able to install enerqy reducinq technoloqies as a service. It miqht be an idea 
to run an ESeO pilot project in selected university buildinqs in arder to evalu- 
ate the effect. 

 
Comments on focus areas 

 

• Regardinq "Buildinqs and Operations" 
es is pleased about the focus on implementing smart technoloqy to reduce 
consumption as well as the initiative to mop the composition of the university's 
enerqy consumption in arder to identify qreener potential. The smart use of 
access cont rol data and presence sensinq technoloqies con be used to auto- 
matically turn light, ventilation, hea tinq etc. on and off dependinq on human 
activity or the Jack thereof. We did research in this area in the EcoSense Pro- 
ject using the Grundfos Dorm as a livinq lab. Furthermore, es could advise on 
analysis of enerqy consumption data. 

 
• Regardinq "Transportation" 

es acknowledges that air trave! weiqhs in the university's climate footprint but 
appreciates that the university at the same time stresses the importance of 
knowledqe exchanqe with international colleagues, which is essential to a 
university. Our destinations con aften not be reached by train nor is car-pool- 
ing or skype attendance a possibility . We may still be ableto help reduce the 
climate footprint with same adjustments within AU, e.g.: 

 
 
 
 
 

http s:/ / cs.o u.dk / re seorch/ centers/ ecosense / 
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o Adjust the AU Travel Policy so that it includes environmental reasons 
as a parameter along with the purchasing price. This should include 
both the policy for transportation as for accommodation. 

o It may also be decided to make a certified climate compensotion 
contribution, when booking air travel's through CWT 

o Moke a quicker tronsition to electricol or hybrid vehicles owned by the 
university, including chorging infrostructures. 

 

Finolly, es supports the ideo of providing better bike porking and electrical 
charging stations for employees to nudge more sustoinoble tronsportotion to 
ond from work. Another woy to nudge would be to improve the chonging fo- 
cilities, but in general we think thot transport to and from the workploce is a 
matter to be decided by the employee. 

 
• Regording "Procurement" 

es welcomes the idea of a holistic approach meoning thot oll links in the pro- 
curement chain from suppliers over AU procurement policies to end users will 
be included in the action plans. We suggest that the holistic approach is ap - 
plied to all focus areas in the strotegy since a holistic approach is essentiel in 
order to reoch the goals of reducing the university's eo2 em ission. An exom- 
ple of o simple ond quick win in procurement could be to ovoid disposoble 
cups or the purehase of drinking woter in plastic bottles, a produet which is ob- 
solete in Denmark, where top woter is drinkoble everywhere. 

 
• Regarding "Woste" 

es supports the initiotives to sort woste. We would in particular encourage the 
development of procedures to recycle electronic waste to the monufacturers, 
who should be required to take back ond recycle old models.es has experi- 
enced thot AU IT did not hove the resources to take advantages of e.g. Apple's 
tokeback program. We may expect more electronic monufocturers to intro- 
duce takeback programs ond the university should be able to utilize these. 

 
We look forward to contribute to a successful implementation of the new AU Climote 
Strotegy 2020-2025. 

 
Poge 3/4 
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Uddrag af referat fra FSU Nat den 5. februar 2020: 
 

Punkt 5. Høring af Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025 
 

Udkast til klimastrategi samt procesplan for høring var udsendt som bilag. Det blev 
aftalt, at FSU Nats synspunkter kan indgå i fakultetsledelsens overvejelser. 
Nedenfor er angivet et samlet referat af drøftelserne på mødet samt efterfølgende 
bemærkninger modtaget fra FSU. 

 
FSU havde følgende bemærkninger: 

 

 
Det er ikke en overdrevet ambitiøst strategi. Det er kun målsætningerne der er kon- 
krete, mens indsatsområderne er meget lidt konkrete. Et eksempel er indsat- 
sen: ”Iværksætte tiltag som gør det lettere for medarbejdere og studerende at vælge 
bæredygtigt transportmiddel som cykel, offentlig transport, elbil mm. (indsatsom- 
råde transport).” 

 

B-siden bemærkede i denne sammenhæng, at de studerende generelt ikke kører i bil til 
   studiet, så det dermed medarbejderne som er mest interessante i denne sammenhæng. 

Et konkret tiltag kunne være, at begrænse antallet af AU-parkeringspladser og måske 
kompensere medarbejderne på en måde, der giver medarbejderne mulighed for at 
vælge et mere bæredygtigt transportmiddel. 

 
B-siden bemærkede, at der er noget overordnet principielt i, at strategien lægger bånd 
på os som privatpersoner. Den siger noget om reguleringen af medarbejdernes færden 
uden for AU – at bevæge sig bæredygtigt til og fra arbejde. 

 
B-siden foreslog, at AU kan lave en mark med solceller og vindmøller. Ligesom det 
blev foreslået at overveje jordvarme i Universitetsparken. 

 
B-siden foreslog, at formuleringen fra indsatsområdet indkøb omkring bæredygtighed, 
og genbrug også skal anvendes på it-området, fx kunne man vælge at forlænge leveti- 
den for PC’ere fra 4 år til 6 år. 

 
Man undrede sig over, at Nat ikke må genbruge overskudsvarmen til opvarmning af 
egne bygninger. Dette bør undersøges nærmere. 

 
B-siden bemærkede, at det er fint at reducere transporten til møder og faglige arrange- 
menter og i stedet afholde dem via elektroniske medier. B-siden efterlyser 
støtte til at bære dette tiltag ind i de faglige miljøer. Det kan være svært individuelt at 
skulle gå foran. 

 
 
 
 
 

Nat-Tech HR 
Aarhus Universitet Ny 
Munkegade 120 8000 
Aarhus C 
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B-siden gav desuden udtryk for, at det ikke er en løsning at købe sig til klimakompen- 
sation Det bør være sidste udvej og AU skal desuden sikre sig, at der rent faktisk sker 
en kompensation. AU bør i stedet være proaktiv og selv sørge for de tilstræbte redukti- 
oner fx gennem produktion af grøn energi via opstilling af solcelleanlæg eller vindmøl- 
ler. 
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Rektor Brian Bech Nielsen 

 
 
 
 
 

Høringssvar vedr. AU’s Klimastrategi 
 
 

Akademisk Råd Nat-Tech har på sit møde den 5. februar 2020 drøftet udkast til AU’s 
Klimastrategi. 

 
Der var stor opbakning til initiativet om en Klimastrategi for AU i rådet, og man var 
positiv over for de overordnede målsætninger. Rådet fandt, at universitet har en væ- 
sentlig rolle at spille, og at AU bør være ambitiøs og gå foran på dette område. 

 
Strategien sætter nogle overordnede mål, og rådet anerkender de gode intentioner i 
strategien. Rådet ser dog frem til en konkretisering i forhold til implementering af 
strategien og en udfoldelse af de enkelte mål, delmål og indsatser. Her anbefalede rå- 
det, at man trækker på den store faglige viden, der findes på AU inden for en lang 
række felter. 

 
Rådet lagde vægt på, at der i implementeringen bliver mulighed for at tage hensyn til 
AU’s forskellige lokaliteter samt forskelligartet behov i forbindelse med forskning, ud- 
dannelse og videndeling, således at indsatserne giver mening lokalt. Det vil også være 
med til at sikre et bredt ejerskab til strategien. Rådet gav udtryk for, at der på alle dele 
af AU vil være mulighed for at bidrage til strategien på forskellig vis. 

 
   Et af de centrale områder, hvor strategien kan få indflydelse på forskningen, er i for- 

hold til transport. Rådet bemærkede, at energitung transport fortsat vil være en forud- 
sætning for forskning og indsamling af data på en række områder. ’dette er også tilfæl- 
det for nogle fagområders undervisningsaktivitet. Her kan man overveje at arbejde 
med kompenserende tiltag, f.eks. bæredygtig energiproduktion på nogle af AU’s area- 
ler. 

 
I forlængelse heraf drøftede rådet bl.a. flyrejser i forbindelse med internationale mø- 
der og konferencer. Man kan eksempelvis anvende virtuelle møder i højere grad. Flere 
havde gode erfaringer, og det er vigtigt at sprede de gode eksempler ud. Det er dog 
også et spørgsmål om, at der er velfungerende teknik til rådighed. Her kan AU gå foran 
med vejledninger, systemkrav, nye faciliteter o. lign. også til eksterne deltagere, der 

Akademisk Råd, Nat-Tech 

Marit-Solveig Seidenkrantz 
Professor 

 
Dato: 18. februar 2020 

 

 
Direkte tf.: +45 2778 2897 
Mobiltlf.: +45 2778 2897 
E-mail: mss@ geo.au.dk 
Web: au.dk/en/mss@geo 
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kan være med til at sikre forbindelse til alle mødedeltagere, samt tilstrækkelig kvalitet 
af mødelyd og -billede. Der vil også være behov for adfærds- og kulturændringer, både 
i Danmark og internationalt, hvilket man på AU kan være med til at fremme. 

 
Rådet understregede, at det er vigtigt, at der findes kollektive generelle løsninger, så 
målopfyldelsen ikke er op til den enkelte medarbejder. 

 
Rådet opfordrer til, at man er opmærksom på de omkostninger, der kan være både 
økonomisk og i form af at nogle aktiviteter (f.eks. rejser) kan blive mere tidskrævende 
for medarbejderne. 

 
 

I forbindelse med selve rapportens layout bemærkede rådet, at CO2 i den færdige ver- 
sion af strategien bør skrives kemisk korrekt med sænket 2-tal, og at man bør overveje 
om strategien skal trykkes. Hvis den skal trykkes, bør man fjerne de tomme sider. 

 
 

Venlig hilsen 
 

 
Marit-Solveig Seidenkrantz 
Formand for Nat-Tech Akademisk Råd, professor 
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Modtager(e): Dekanat ved Natural Sciences 

 
 
 
 

Høringssvar fra Institut for Biologi vedr. udkast til Aarhus Universi- 
tets klimastrategi 2020-2025 

 

På Institut for Biologi har udkast til AU’s klimastrategi 2020-2025 været sendt i 
høring blandt alle medarbejdere. Sektionslederne har desuden fået til opgave at 
initiere drøftelser af udkastet i sektionerne. Institut for Biologi finder, at det 
overordnet set er meget positivt, at universitet får formuleret en klimastrategi og 
ambitiøse målsætninger. Generelt skitseres flere fornuftige initiativer, men flere 
peger imidlertid på, at strategien ikke er ambitiøs nok. Konkret peges der bl.a. 
på, at: 

 
• De skitserede initiativer ikke er vidtgående og ambitiøse nok. I vedlagte 

bilag (se nedenfor) skitseres en række mulige initiativer i forhold til, at 

 
 
 

Institut for Biologi 

Maya Jepsen 

 
 

Dato:19. februar 2020 
 

 
Direkte tlf.: +45 24870426 E-
mail: maj@ bios.au.dk 
Web: www.bios.au.dk 

AU markerer sig tydeligt som en førende institution, der er innovativt    
tænkende og genererer banebrydende ideer og forskning. 

• Den hurtigst voksende del af verdens energiforbrug er internettet og alle 
apparater, som er forbundet til det (se vedlagte bilag: artikler fra Die 
Welt). Universitetet bør derfor afstå fra hurtigt internet især streaming 
af billeder og film. 

• Der bør øget fokus på CO2 footprint for videnskabeligt udstyr. Der peges 
på, at der generelt bruges markant mere energi til opvarmning og afkø- 
ling end nødvendigt (især ved termostatering) og at mange apparater 
står unødigt tændt i lange periode. Det fremhæves, at lidt mere omtanke 
og rådgivning kan give meget på dette område. 

• De skitserede indsatser er ikke konkrete nok i relation til togtrafik. Insti- 
tut for Biologi kan blive udfordret i forhold til reduktion i antallet af bi- 
ler, idet feltarbejde er en meget væsentlig aktivitet. 

• Der peges på, at der bør mere fokus på affaldssortering herunder plastaf- 
fald. På Institut for Biologi har en laborant selv taget initiativ til at få sat 
et initiativ i gang vedr. affaldssortering. 

Venlig hilsen 

Hans Brix, 
Institutleder, Institut for Biologi 
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Hearing statement on Aarhus University's Climate Strategy for 
2020-2025 

 

The draft was discussed in a section meeting at Genetics, Ecology and Evolution on 28 January 
2020 and the draft has been sent around for comments. This is the final result. 

A general view is that the climate strategy is not ambitious enough. A leading institution in 
innovative thinking and in generating ground-breaking ideas and research should lead the way 
with ambitious aims rather than go for the lowest common denominator. 

Aim to be self-sufficient in energy use through for example: 

• Windmill on campus 
• Solar panels on building 
• LED bulbs everywhere 
• Light censors in seminar rooms etc, perhaps with night setting 

 
 

Ambitious travel policy. Reducing flights is the single most efficient way of reducing 
the CO2 footprint. 

• No air travel within Europe (unless very strict conditions apply). Similar restrictions 
are already implemented in some universities in Europe. 

• No ‘excess’ overseas meetings and conferences (quota) 
• When travel is booked, first investigate train or bus travel. Only when it is ruled out, flights 

can be considered. 
• Travel agent specifically asks for reduction on Air Travel when they assist 

 
 

Reduced resource use: 

• Not changing computers so often – it is very costly in term of resources, and currently we 
are discarding computers that function well. 

• Less use of plastic in labs. Many products can be replaced by for example glass 
 
 

Waste separation – currently not efficient and many places no separation at all. 
 
 

Improve facilities for bike users: Install a bike workshop on University Campus to facilitate 
efficient bike repair and encourage bike use. 

 
 

In PURE (the web site)– currently there is a map showing where people have been. Add travel 
means as an indicator for sustainable travel. 

Instigate an overall pr head CO2 emmission competition at AU. 
 
 

Increase biodiversity on Campus, also aimed to increase CO2 uptake by plants. 
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WIRTSCHAFT WELTWIRTSCHAFTSFORUM 

Die Wirtschaftselite hat ganz andere Sorgen als den Klimawandel 

Stand: 10:49 Uhr | Lesedauer: 3 Minuten 
 

Von Olaf Gersemann, Holger Zschäpitz aus Davos 
 

Zum Start des Weltwirtschaftsforums in Davos stehen die Zeichen voll auf grün. 
Klimaschutz und Nachhaltigkeit stehen ganz oben auf der Agenda. Dabei sorgt sich 
die Wirtschaftselite um ganz andere Dinge. 

 

an verwende Teppiche aus gebrauchten Fischnetzen, Wandfarbe aus Seetang und 
zu 90 Prozent saisonale Lebensmittel, wirbt das Weltwirtschaftsforum: So grün, 

so nachhaltig gab sich das weltgrößte Milliardärstreffen noch nie. 

 
Statt schwere Laptoptaschen bekommen die anreisenden Topmanager und Magnaten zur 
Begrüßung denn auch leichte Rucksäckchen im Jute-Look in die Hand gedrückt, darin ein 
Schreibblock, ein Bleistift und etwas Schweizer Schokolade. Nicht viel bei einer 
Teilnahmegebühr im zum Teil sechsstelligen Franken-Bereich. 

 
Schon am Tag vor dem eigentlichen Start der Konferenz der globalen Wirtschaftselite gibt 
es aber Indizien, dass die Teilnehmer andere Sorgen haben als die Organisatoren. 

 
Das offenbart etwa eine Umfrage der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC 
(/wirtschaft/article205188441/PwC-Global-CEO-Survey-Stimmungscrash-unter-Top- 

 

Managern.html) unter 1851 Topmanagern in 83 Ländern. Danach fürchten die 
Wirtschaftslenker vor allem den zunehmenden Wust an Regulierung, der die Geschäfte 
behindert. Auch Handelskonflikte und der um sich greifende Protektionismus trüben die 
Stimmung der Wirtschaftselite weiterhin. 

 
Die Angst vor Klimawandel findet sich dagegen noch nicht mal unter den zehn größten 
Sorgen – die deutschen Chefs, die die Umweltsorgen auf Platz 5 setzen sind eher die 
Ausnahme. Ihre internationalen Kollegen treibt vielmehr die zunehmende globale 
Unsicherheit um. Innerhalb von nur zwei Jahren ist der Rekordoptimismus in einen 

Rekordpessimismus umgeschlagen. 

 
Mehr als die Hälfte der Firmenchefs rechnet 2020 mit einem Rückgang des 
Weltwirtschaftswachstums. Deutsche Manager zeigen sich im globalen Vergleich sogar 
noch pessimistischer: 68 Prozent der deutschen Führungskräfte erwarten einen Rückgang 
des Weltwirtschaftswachstums. Lediglich jeder fünfter hofft auf eine Verbesserung der 
Konjunktur. 
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Dazu passt, dass der Internationale Währungsfonds (IWF) in Davos einen neuen 
Konjunkturausblick vorstellte, der Hoffnungen auf eine rasche Erholung der 
Weltwirtschaft dämpfte. Die Wachstumsprognose für die Welt insgesamt senkten die 
Ökonomen aus Washington auf 3,3 Prozent. Das hört sich nach viel an, angesichts des 
weiterhin dynamischen Bevölkerungszuwachses in vielen Ländern aber gilt ein 
Wirtschaftswachstum von weniger als drei Prozent als globale Rezession – und bei 3,3 
Prozent ist diese Schwelle nicht mehr weit. 

 
Hinzu kommt, dass es für eine Entwarnung zu früh ist: „Wir haben noch keinen 
Wendepunkt erreicht“, sagte IWF-Chefin Kristalina Georgiewa in Davos. Die Welt müsste 
weiter mit der „neuen Normalität erhöhter Ungewissheit“ leben, und: „Die zugrunde 
liegenden Ursachen für die Handelskonflikte sind immer noch vorhanden“, auch nach 
Unterzeichnung des Handelsvertrags zwischen China und den USA. „Vorsichtige 
Stabilisierung, träge Erholung“, lautet die Analyse des Währungsfonds zusammengefasst. 

 
„Es gibt keinen Spielraum für Selbstzufriedenheit“ 

 
Das gilt auch und gerade für Deutschland. Nur um 1,1 Prozent wird die deutsche 
Wirtschaft laut IWF-Schätzung 2020 wachsen. Das ist gerade einmal ein 
Zehntelprozentpunkt weniger als noch im Oktober erwartet – aber die dritte 
Herabstufung hintereinander. Und der IWF könnte sich schon bald gezwungen sehen, 
abermals die Prognosen zu senken. In der Regel läuft die Stimmung der Firmenlenker dem 
globalen Wachstum voraus. 

 
Laut PwC deutet die Stimmung auf ein Wachstum von nur noch 2,4 Prozent hin. 

Dementsprechend deutlich wurde auch IWF-Chefökonomin Gita Gopinath in Davos: „Es 
gibt keinen Spielraum für Selbstzufriedenheit.“ Womöglich reichten nationale 
Maßnahmen nicht aus, um die Weltkonjunktur wieder auf Kurs zu bringen: „Eine 
koordinierte Antwort könnte notwendig sein.“ 

 
Deutschland und auch die Niederlande forderte die Spitzenökonomin auf, ihren 
„fiskalischen Spielraum“ zu nutzen. In beiden Ländern gebe es „einen Bedarf, in das 
langfristige Wachstumspotenzial zu investieren“ – und die Möglichkeit, sich quasi zum 
Nulltarif zu verschulden. Der IWF sieht in diesem Zusammenhang Investitionen in 
Bildung und Infrastruktur als vorrangig an. Aber nicht irgendeine Infrastruktur. Sondern, 
so Georgiewa in Verbeugung vor dem neuen Geist von Davos, in „klimafreundliche 
Infrastruktur“. 
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So klimaschädlich ist das Internet 

Veröffentlicht am 11.01.2020 | Lesedauer: 9 Minuten 
 

Von Norbert Lossau 
Chefkorrespondent Wissenschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitcoins, autonomes Fahren, Streaming – das alles verbraucht viel Energie 

Quelle: Infografik WELT 
 
 

Die Nutzung des Internets ist keineswegs CO2-neutral: Der Stromverbrauch der 
digitalen Welt steigt jährlich um rund neun Prozent. Ein Problem, das sich bislang 
kaum jemand bewusst macht. Was lässt sich da tun? 

 

edes Tippen auf das Smartphone setzt CO2 frei. Denn all die smarten 
Dienstleistungen im Internet, vom Videostreaming bis zum Onlineshopping, 

basieren auf elektrischen Vorgängen und benötigen daher elektrische Energie. Der Strom 
für die digitale Infrastruktur des Planeten Erde kommt keineswegs nur aus klimaneutralen 
Energiequellen. Im Gegenteil: Weltweit werden derzeit 80 Prozent der elektrischen 
Energie durch Verbrennen fossiler Brennstoffe gewonnen. 

 
Experten schätzen, dass in den USA rund sieben Prozent des gesamten Stromverbrauchs 

LIVESTREAM WELTWIRTSCHAFTSFORUM IN DAVOS: Greta Thunb d 

Side 37 af 85



auf die Nutzung des Internets mit all seinen Rechenzentren, Datenbanken, Servern, 
Clouds und mobilen Endgeräten entfallen. Weltweit werden nach einer Studie der 
französischen Denkfabrik „The Shift Project“ rund vier Prozent der erzeugten elektrischen 
Energie im digitalen Sektor verbraucht. Das mag nach wenig klingen, doch die Menge der 
über das Internet transportierten Daten wächst seit Jahren. Und damit der 
Energieverbrauch. 

 
Im Zeitraum von 2015 bis 2020 ist der Strombedarf der digitalen Welt jährlich um rund 
neun Prozent gestiegen. Weil auch die Gesamtmenge der erzeugten Elektrizität wuchs, ist 
der Energieanteil von Internet & Co. bislang nur moderat gewachsen. Dennoch kann er bis 
2025 auf circa 7,5 Prozent wachsen, wie die Wissenschaftler Anders S. G. Andrae und 
Tomas Edler im Fachjournal „Challenges“ schreiben (https://www.mdpi.com/2078- 

1547/6/1/117). 
 

 
Autonome Fahrzeuge und das Internet of Things 

 
Die US-Firma Cisco sagte 2015 voraus, dass sich die im Internet übertragene Datenmenge 
von 2014 bis 2019 verdreifachen würde. Tatsächlich wurde diese Schwelle bereits 2018 
überschritten. Der australische Wissenschaftler Rod Tucker hatte 2013 gar berechnet, dass 
2023 die gesamte Weltproduktion an elektrischer Energie für den Betrieb des Internets 
benötigt werden würde. 

 
Zu diesem Horrorszenario wird es nicht kommen. Tucker hatte vergessen, den 
technischen Fortschritt zu berücksichtigen. Im Laufe der Jahre sind die Chips in den 
Rechenzentren und ihr Austausch von Daten untereinander immer energieeffizienter 
geworden. Sie brauchen also heute deutlich weniger Strom als noch vor zehn Jahren. 
Tuckers Berechnungen basierten auf dem Stand der Technik von 2010. 

 
Gleichwohl wird die Nutzung des Internets wachsen, wahrscheinlich sogar beschleunigt. 
Viele neue Anwendungen werden in absehbarer Zeit auf die Ressource Internet 
zurückgreifen: Industrie 4.0, autonome Fahrzeuge und das sogenannte Internet of Things 
(IoT) sind einige Beispiele. Beim IoT sollen nahezu alle Alltagsgegenstände zu 
Knotenpunkten im Internet werden. 
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Wie sinnvoll es ist, dass der Kühlschrank oder der Toaster über das Internet weltweit mit 
anderen Dingen kommunizieren können, mag dahingestellt sein. Klar ist aber, dass jedes 
Ding im IoT eine eigene Elektronik benötigt, die mit elektrischer Energie versorgt werden 
muss. 

 
Ist überhaupt genügend Energie da? 

 
„Anbieter von Internettechnologien gehen davon aus, dass einfach immer genügend 
Energie für all diese Anwendungen vorhanden ist“, kritisiert Dieter Bimberg von der TU 
Berlin. Doch das sei keineswegs ausgemacht. Es gebe vielmehr ein Kopf-an-Kopf-Rennen 
zwischen dem Wachstum bei der Internetnutzung und dem Fortschritt bei den dies 
ermöglichenden Technologien. Ausgang ungewiss. 

 
„Hier ist dringend mehr Forschung notwendig“, fordert Bimberg, „den Energiebedarf des 
Internet of Things hat noch niemand durchgerechnet.“ Dabei geht es nicht nur um die 
Frage einer sicheren Energieversorgung für das in vielfacher Hinsicht lebenswichtige 
Internet. Die Digitalisierung hat auch einen ökologischen Aspekt. Gefährdet ihr 
Energiehunger letztlich die Klimaschutzziele? Die Frage ist nicht einfach zu beantworten, 
weil digitale Technologien auch helfen können, Energie einzusparen. 

 
Wenn geschäftliche Reisen entfallen, weil Verhandlungen per Videokonferenz erfolgen, E- 
Mails statt Briefe verschickt oder dank Navi kürzere Strecken gefahren werden, dann dient 
digitale Technik dem Klimaschutz. Doch angesichts des beständig größer werdenden 
Energiebedarfs der Digitaltechnik stellt sich die Frage, wo sie sinnvoll eingesetzt werden 
kann und wo es Sparpotenziale gibt. 

 
Im Klimapaket der Bundesregierung gibt es dazu immerhin eine abstrakte Formulierung: 
„Die deutsche Klimapolitik berücksichtigt Wechselwirkungen mit Megatrends wie der 
Digitalisierung, deren Potenziale für den Klimaschutz genutzt und deren ökologische 
Risiken begrenzt werden müssen.“ 

 
Streaming oder DVD gucken? 
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Doch wo soll man da anfangen? Etwa beim Konsum von Videos per Streaming? Die 
Experten von „The Shift Project“ haben errechnet (https://theshiftproject.org/wp- 

content/uploads/2019/07/Excutive-Summary_EN_The-unsustainable-use-of-online- 
 

video.pdf), dass der Konsum von Videos 80 Prozent des Stromverbrauchs im Internet 
verursacht. 2015 waren es erst 60 Prozent. Tendenz weiter steigend, denn YouTube, 
Netflix & Co werden immer beliebter. Für zehn Stunden Film in HD-Qualität müssen 
mehr Datenbits übertragen werden, als alle Beiträge der englischsprachigen Wikipedia 
enthalten. 

 
Im Jahr 2018 hat das Streaming von Videos den Ausstoß von 300 Millionen Tonnen 
Kohlendioxid verursacht. Das ist knapp ein Prozent der gesamten CO2-Emissionen. Je 
nach Geschmack könnte man also Liebhaber von Katzenvideos oder Pornokonsumenten 
an den Klimapranger stellen. Mehr als jedes vierte gestreamte Video hat pornografischen 
Inhalt. 

 
Nach einer Studie von Forschern des Lawrence Berkeley National Laboratory ist das 
Videostreaming jedoch weniger klimaschädlich als die Nutzung von DVDs. In diese 
Berechnung gehen viele Parameter ein, die sich zugunsten der DVD wenden könnten – 

wenn die Auflösung der Videobilder und damit die Datenmenge pro Sekunde noch größer 
und der Strombedarf von DVD-Playern geringer wird. 

 
Natürlich spielt auch eine Rolle, wie häufig ein bestimmtes Video angeschaut wird. Schon 
dieses Beispiel zeigt, wie schwierig im Einzelfall eine ökologische Bewertung ist. 

 
Ein weiterer Trend dürfte den Datenverkehr im Netz weiter verstärken – das 
Onlinegaming. Statt mit einer Offlinekonsole daheim in virtuellen Welten zu spielen, gibt 
es immer mehr attraktive Spielangebote via Internet. Dabei müssen – ähnlich wie beim 
Videostreaming – große Datenmengen aus der Cloud zum Onlinespieler übertragen 
werden. Und die Cloud ist keinesfalls immateriell, sondern hallenfüllende 
Computertechnik mit hohem Stromverbrauch und viel Abwärme. 

 
Der Energiehunger von Kryptowährungen 
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Zusätzlicher Energiebedarf droht im Internet durch die Nutzung von Kryptowährungen, 
von denen Bitcoin die bekannteste ist. Noch spielen digitale Währungen eine eher kleine 
Rolle. Doch angesichts der von Facebook geplanten Kryptowährung Libra könnte diese 
Form des Geldtransfers deutlich an Bedeutung gewinnen. Ein großer Nachteil ist, dass 
Kryptowährungen auf der sehr energiehungrigen Blockchaintechnologie basieren. 

 
Im Oktober 2018 sorgte eine von US-Forschern im Journal „Nature Climate Change 
International“ veröffentlichte Studie für Aufsehen. Das Team um Camilo Mora von der 
University of Hawaii in Manoa kam darin zu dem Ergebnis, dass allein durch die zu 
erwartende Verbreitung der Bitcoin-Währung das Pariser Klimaschutzziel von maximal 
zwei Grad Erderwärmung nicht mehr zu erreichen sei. Diese steile Aussage stellte sich 
jedoch als falsch heraus. 

 
Lars Dittmar vom Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität in Berlin und Aaron 
Praktiknjo vom Institut für Future Energy Consumer Needs and Behavior an der RWTH 
Aachen wiesen den Forschern um Mora mehrere methodische Fehler nach. Im September 
2019 schrieben sie in der gleichen Fachzeitschrift 
(https://www.nature.com/articles/s41558-019-0534-5), dass die US-Kollegen den 
Stromverbrauch von Bitcoin um mehrere Größenordnungen überschätzt haben. 

 
Gleichwohl erkennen sie an, dass die Mora-Studie ein „interessanter Startpunkt für eine 
Diskussion über die von Bitcoin verursachten CO2-Emissionen“ ist. Es seien verbesserte 
Analysen notwendig, um den tatsächlichen Einfluss von Kryptowährungen auf die 
Erderwärmung zu ermitteln. 

 
„Mit unserer Studie stellen wir den hohen Energiebedarf von Bitcoin nicht infrage, er 
betrug 2019 immerhin rund 50 Terawattstunden“, sagt Praktiknjo, „damit hat er sich seit 
2017 vervierfacht.“ Der Forscher ist jedoch davon überzeugt, dass der Strompreis den 
boomenden Energieverbrauch von Kryptowährungen begrenzen wird. 

 
Eine wichtige Zukunftsfrage 

 
Die größere Herausforderung sieht Praktiknjo bei der Nutzung von künstlicher Intelligenz 
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(KI), etwa für die Steuerung von autonomen Fahrzeugen. Wie groß der zusätzliche Bedarf 
an elektrischer Energie sein wird, wenn weltweit KI-Autos über die Straßen rollen, hat 
bislang aber noch niemand ausgerechnet. 

 
Klar ist nur, dass selbstlernende Systeme mit hoher Leistungsfähigkeit, wie das KI- 
Schachprogramm AlphaZero, eine große Rechenleistungen erfordern und einen 
entsprechend hohen Energieverbrauch haben. Das fällt bei einzelnen Einsätzen, wie dem 
Spiel gegen Schachmeister, nicht ins Gewicht. Doch bei KI-Anwendungen im Massenmarkt 
stellt sich die Frage, ob der Nutzen den entstehenden Energiebedarf rechtfertigt. 

 
Dass hier eine wichtige Zukunftsfrage lauert, hat die Politik bereits erkannt. So forderte im 
Dezember 2019 die Fraktion der Grünen im Deutschen Bundestag in ihrem Antrag 
„Digitalisierung ökologisch gestalten“ 
(https://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/158/1915804.pdf) die Förderung der 
Entwicklung von energiesparender KI. In dem Papier heißt es, dass digitale Anwendungen 
im Jahr 2020 voraussichtlich für die Emission von 2,5 Gigatonnen CO2 verantwortlich sein 
werden. 

 
Intelligente Kühlschränke 

 
Dabei hat auch die Übertragung von Daten via Mobilfunk einen Anteil. Jeder Sendemast 
muss schließlich mit Energie versorgt werden. In Zukunft sollen autonome Autos mit 
Servern und anderen Fahrzeugen Daten via 5G-Mobilfunk austauschen. „Die gute 
Nachricht ist, dass die moderne 5G-Technik für die Übertragung einer bestimmten 
Datenmenge rund 80 Prozent weniger Energie benötigt als die heutige 4G-Technik, auch 
LTE genannt“, sagt Praktiknjo. Fraglich ist aber, ob dieser Spareffekt nicht durch die zu 
erwartende massenhafte Nutzung überkompensiert wird. 

 
Von anderen Technologien – etwa Kühlschränken – kennt man den „Rebound-Effekt“: 
Obwohl eine Technik energieeffizienter geworden ist, wird durch verändertes 
Nutzungsverhalten letztlich mehr Energie verbraucht als zuvor. Eine Studie der Firma 
Ericsson geht jedenfalls davon aus, dass sich die in Mobilfunknetzen übertragene 
Datenmenge von 2018 bis 2024 verfünffachen wird. Hugues Ferreboeuf vom Thinktank 
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„The Shift Project“ ist sich sicher, dass der bislang von der Digitalisierung verursachte 
Effizienzgewinn kleiner ist als der durch den Rebound-Effekt hervorgerufene 
Mehrverbrauch an Energie. 

 
Die Frage nach der Energiebilanz stellt sich auch beim Thema Smarthome – einem 
weiteren Wachstumsfeld der Digitalisierung. Das Fernsteuern bestimmter Funktionen in 
einem Haus, etwa das Regulieren der Heizung, kann zu mehr Energieeffizienz führen. 
Doch auch hier gilt es, im Einzelfall zu hinterfragen, was sinnvoll oder vielleicht doch nur 
eine energiezehrende Spielerei ist. 

 
Große Rechenzentren, die einen Energiebedarf von mehreren Megawatt haben, spielen 
eine zentrale Rolle bei der Frage der digitalen Energieeffizienz. Jedes Bit, das in ein solches 
Zentrum fließt, so Bimberg, erzeugt intern im Mittel die tausendfache Datenmenge und 
löst eine Flut von Rechenoperationen aus. Seit Jahren verbessern Forscher deshalb die 
Effizienz solcher Zentren. Fortschrittsmotor ist dabei energiesparende Lasertechnik – 

denn die Daten werden ja per Licht übertragen. 

 
Eine Zukunftsvision sind Quantencomputer, die Aufgaben heutiger Rechenzentren 
übernehmen könnten, dafür aber deutlich weniger Energie benötigen würden. Bislang ist 
aber nicht absehbar, wann praxistaugliche Quantencomputer verfügbar sein werden. 

 
Was tun? 

 
Und was kann der Einzelne tun, um seinen CO2-Fußabdruck in der digitalen Welt zu 
verkleinern? Da kann sich jeder selbst überlegen, welche Aktivität verzichtbar ist. Ist zum 
Beispiel jede Suchmaschinenanfrage nötig? Nach Angaben von Google benötigt eine 
Anfrage im Mittel rund 20 Wattminuten. Das ist zwar nicht viel, doch man könnte damit 
eine Ein-Watt-LED immerhin 20 Minuten lang leuchten lassen. 

 
An anderen Stellen ließe sich mehr einsparen. Nahezu ohne Komfortverlust könnte auf die 
Stromproduktion von mehreren Großkraftwerken verzichtet werden, wenn es keine Stand- 
by-Schaltungen gäbe, die Geräte im Schlummerzustand halten, wenn sie nicht genutzt 
werden. Durch vollständiges Abschalten könnten Haushalte ihre Stromrechnung spürbar 
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reduzieren. Wenn sie es nicht tun, ist der Kostendruck offenbar nicht groß genug. 

 
Aaron Praktiknjo ist jedenfalls davon überzeugt, dass Marktmechanismen langfristig einen 
dämpfenden Effekt auf den Energiebedarf digitaler Technologien haben werden. „Sobald 
der Energieverbrauch digitaler Anwendungen gewisse Grenzen überschreitet“, so 
argumentiert er, „führt dies zu steigenden Energiepreisen, und die Nachfrage wird 
automatisch zurückgehen.“ 

 
 
 

© Axel Springer SE. Alle Rechte vorbehalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die WELT als ePaper: Die vollständige Ausgabe steht Ihnen bereits am Vorabend zur Verfügung – so 
sind Sie immer hochaktuell informiert. Weitere Informationen: http://epaper.welt.de 

Der Kurz-Link dieses Artikels lautet: https://www.welt.de/204921044 
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Hej Kia 
Hermed fremsendes høringssvar fra iNANO vedr. AU’s Klimastrategi. 

 

 
AU’s Klimastrategi 2020-2025 har været sendt i høring på iNANO via vores ugentlige nyhedsbrev 
til alle medarbejdere, og er blevet drøftet på et LSU-møde. Der er fremkommet nedenstående 
kommentarer. 

 
Udvalget anerkender vigtigheden af at have en klimastrategi, og at der udstikkes retningslinjer,   
der hjælper AU i mål med visionerne. Det handler også om at skabe en kultur, hvor vi anerkender 
klimabevidsthed og forener bæredygtighed, brugervenlighed og økonomi bedst muligt på tværs    
af universitetets virke. 

 
I forordet til klimastrategien henvises til et klimaregnskab for 2018, der fungerer som basisår for 
AU’s overordnede målsætning. Udvalget mener, at dette klimaregnskab burde have været sendt 
rundt sammen med udkast til strategien, så høringsprocessen kunne have været understøttet af 
reelle tal og AU’s konkrete udfordringer. 

 
I den videre proces med at definere handleplaner og konkretisere tiltag og indsatser er det 
vigtigt, at der ikke opstilles begrænsninger og restriktioner, der hæmmer virkelyst og 
forskningssamarbejde, men at strategien også understøtter energikrævende forskning og 
vidensudveksling nationalt og internationalt. 

 
• Bygninger 

Ved gennemgang af bygninger med henblik på at opnå en årlig energireduktion på 2%, 
bemærker udvalget, at der skal tages højde for bygningers alder og stand, da det 
formentlig vil være lettest at gennemføre forbedringer i ældre bygningsmasse. Udvalget 
bemærker, der kan være en gevinst at hente ved at kigge på eksempelvis lyskilder (skift  
til LED) og automatisk temperaturregulering. Ved evt. implementering bemærker 
udvalget, at arbejdstid ikke alle steder er 8-16, specielt i laboratorier. 

 
• Indkøb 

Udvalget foreslår, at afsætter midler (f.eks. AUFF) til grøn omstilling mod mere 
bæredygtig forskningsinfrastruktur, hvor det er muligt. Det kunne være en puljeordning 
til udskiftning af ældre energitungt udstyr inkl. frysere, køleskabe etc. 

 
• Transport 

Udvalget er interesseret i, hvordan AU i praksis vil gøre det lettere at vælge tog og  
hvordan AU vil fremme og understøtte andelen af medarbejdere og studerende til oftere 
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at anvende alternativer til bil som transportmiddel til og fra universitetet. 
Udvalget foreslår, behovet for institutbiler afdækkes og analyseres før der reduceres 
som foreslået. 
Udvalget anerkender, der er meget at hente ved at reducere flytransport, men der må 
ikke laves rigide normer, der hæmmer vidensudveksling og forskningssamarbejde på 
tværs af landegrænser. 
Udvalget anerkender virtuelle møder som en mulighed for  at  nedbringe  transport 
selvom det personlige møde stadig er essentielt, specielt i opstarten af projekter. AU bør 
arbejde centralt på at facilitere brugervenlige teknisk løsninger med fælles standarder,  
der understøtter og fremmer denne mulighed nationalt og internationalt, også mellem 
mere end to enheder. 
I forhold til et virkemiddel som klimakompensation for flytransport, bemærker udvalget 
at det skal være en kompensationsmekanisme som AU kan stå inde for 
forskningsmæssigt, og der skal tages stilling til, hvordan klimakompensation skal 
finansieres. 

 
• Affald 

Udover den eksisterende sortering af laboratorieaffald, pap og papir og elektronik har 
iNANO på nuværende tidspunkt implementeret lokal kildesortering af glas og dåser. Det 
har her imidlertid vist sig at være et problem at komme af med glasaffald med AU’s 
eksisterende affaldsløsning hvilket er et eksempel nå noget der kan forbedres. 

 
 

Vh Trine 
 

Trine Møller Hansen 
Administrative Officer 

Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO) 
Gustav Wieds Vej 14 
DK – 8000 Aarhus C 

 

Mobile: +45 2338 2393 
Email: tmh@inano.au.dk 
www: http://inano.au.dk 

 

Please note that this email may contain personal data. You must ensure that this data cannot be accessed by anyone else 
without good reason, and that it is deleted immediately when it is no longer required in relation to the purpose for which 
it was sent. 

 
 

From: Kia Sofie Abildtrup <ksa@au.dk> 
Sent: 17. januar 2020 16:08 
To: Hans Brix <hans.brix@bios.au.dk>; Kaj Grønbæk <kgronbak@cs.au.dk>; Ulrik Ingerslev 
Uggerhøj <ulrik@phys.au.dk>; Jan Piotrowski <jan.piotrowski@geo.au.dk>; Trolle René Linderoth 
<trolle@inano.au.dk>; Birgit Schiøtt <birgit@chem.au.dk>; Jacob Schach Møller 
<jacob@math.au.dk>; Erik Østergaard Jensen <eoj@mbg.au.dk> 
Cc: Dekan, Natural Sciences <dean.nat@au.dk>; Marianne Fejerskov Løyche <mfl@au.dk>; Maya 
Jepsen Mejlgaard <maj@bios.au.dk>; Na Ree Sabina Pagaard Sørensen <nrs@cs.au.dk>; Katrine 
Vasegaard <katvas@phys.au.dk>; Thomas Lund Hansen <thomaslhansen@geo.au.dk>; Annette 
Wandahl <awa@inano.au.dk>; Jacob Serup Ramsay  <jacob.ramsay@chem.au.dk>;  Annette 
Møller <annette.moeller@math.au.dk>; Lotte Tind <lottetind@mbg.au.dk> 
Subject: Høring af AU's Klimastrategi 2020-2025 
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Kære alle 
 

Udkast til Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025 er sendt i høring på fakulteterne – 
strategiudkast og høringsbrev er vedhæftet, begge dele i dansk og engelsk version. 

 
Fakultetsledelserne er blevet bedt om at indsamle institutternes høringssvar og indsende ét, 
fælles høringssvar fra fakultet. Det fælles høringssvar skal behandles i fakultetsledelsen den 27. 
februar 2020. 

 
Jeg vil derfor bede jer indsende høringssvar til mig senest onsdag den 19. februar kl. 12.00. 

Venlig hilsen 

Kia Sofie Abildtrup Fakultetssekretariatet 
Rådgiver Technical Sciences 
Mobil: 93508837 Aarhus Universitet 
E-mail: ksa@au.dk Ny Munkegade 120, bygning 1521, lok. 213 

8000 Aarhus C 

www.au.dk 
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Input til IFAs høringssvar – AU Klimastrategi 
 
 

Jørgen S. Nielsen 
 

Køb ”grøn” strøm: 
Jeg tænker det bliver svært at opnå 35% CO2-reduktion i 2025 ”bare” ved at spare på energien. Jeg tænker 
at der er behov for at gå imod at vores energi forbrug er CO2 neutral. Det er selvfølgelig ikke noget 
universitet kan gøre alene. Men universitet ville kunne skubbe til udviklingen i retning af bæredygtigt 
energiproduktion ved at købe ”grøn” strøm. Hvis alle købte ”grøn” strøm, var ”elværkerne” nødt til at 
opsætte flere vindmøller eller andet VE. Mer-prisen vil nok være 2-10 øre/kWh afhængig af hvilken 
udbyder man vælger og hvor bæredygtig en løsning man ønsker. 
Det Økologiske Råd har lavet en hjemmeside (http://www.grøntelvalg.dk/din-guide-erhverv.html), hvor 
man kan læse mere. Ifølge dem er SEAS (https://www.seas-nve.dk/erhverv/el/klimavenlig-el) det mest 
bæredygtige. 

 
Foretage (tvungen?) klimakompensering af flyrejser: 
Jeg foreslår at universitet indfører en tvunget klimakompensering af alle flyrejser eller alternativt opfordre 
til at universitets medarbejdere frivilligt foretager klimakompensering. Klimakompensering stopper 
selvfølgelig ikke CO2 udledningen, men hvis der foretages en tilsvarende reduktion et andet sted, kan man 
jo argumentere at der effektivt ikke er sket nogen udledning. Kræver selvfølgelig at der arbejdes på at 
nedbringe (eliminer) den direkte udledning fra flyrejser (med batterifly, CO2 neutral brændstof eller andet), 
da man jo selvfølgelig ikke kan blive ved med bare at skubbe CO2 reduktionen over til nogle andre. 
En klimakompensation vil jo også gøre flyrejser dyrere, hvilket vil gøre det (endnu) mere tiltrækkende at 
tage alternative transportmidler. 

 
Kommentar til at reducere antallet er biler ejet af universitet (s 9): 
Hvad hjælper det (ensidigt) at reducere antallet af biler ejet af universitet. Hvis medarbejdere har behov for 
transport i bil vil det da være bedre at det sker i en elbil (eller anden CO neutral bil) ejet af universitet end i 
en lejet benzin bil. 

 
Spareforslag: 

• Man kunne måske spare energi ved at installere en varmepumpe mellem universitets kølevand og 
fjernvarme. Affaldvarme i Aarhus har for nylig installeret en varmepumpe der flytter energi fra 
havvand til fjernvarmevand. Man skulle synes at det må være mere effektivt at bruge ”varmt” 
kølevand, end ”koldt” havvand, som reservoir for en varmepumpe. 

• IT implementerer WakeOnLan for alle (nye) computere og opfordrer alle til at slukke deres 
computere når de går hjem 

• Der opfodres til at alle tager trappen i stedet for elevatoren. Man kunne måske endda sætte et lille 
klistermærke på elevatorerne der opfordrer til at tage trappen hvis man kan. 

 
 

Allan H. Sørensen 
Som generel kommentar synes jeg, at indsatserne nævnt i rapporten i mange tilfælde er for ukonkrete. Et 
ex er indsatsen Iværksætte tiltag som gør det lettere for medarbejdere og studerende at vælge bæredygtigt 
transportmiddel som cykel, offentlig transport, elbil mm. (indsatsområde transport). Ud over, at det ikke er 
umiddelbart klart for mig, at dette tæller med i AUs klimaregnskab, så må man gøre sig klart, at der skal 
gøres noget drastisk på denne front, hvis det skal batte noget. Reelt tror jeg ikke der vil være andet, der 
dur, end at begrænse antallet af parkeringspladser. Det kan så gøres på mere eller mindre kreativ vis. En 
mulighed kunne være at halvvere antal parkeringspladser og indføre betaling på 500 kr/md for 
parkeringstilladelse; det kunne evt. kombineres med at give alle medarbejdere en lønforhøjelse, som hver 
enkelt så kan afgøre, om han/hun vil bruge på at adgang til at kæmpe om nogle af de få P-pladser eller på 
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noget helt andet. (De studerende kører generelt ikke i bil, så kun medarbejderne er interessante i denne 
sammenhæng.) 

 
Man kunne overveje jordvarme i parken eller andre steder og opstilling af solceller og evt. vindmøller på 
nogle af AUs arealer rundt omkring (Harboøre Tange ville have været velegnet til møller 😉😉😉😉). 

 
Det en uskik at købe sig til klimakompensation i stedet for selv at sørge for de tilstræbte reduktioner; det 
bør være sidste udvej (og jfr den aktuelle debat er det vigtigt at sikre sig, at der rent faktisk sker en 
kompensation, hvis man går denne vej). AU kunne i stedet være proaktiv og investere i produktion af grøn 
energi, fx opkøbe jord, evt på solrige steder under sydlige himmelstrøg, til opstilling af solcelleanlæg. 

 
Katrine Vasegaard: 
Jeg vil gerne foreslå, at der kommer til at stå noget mere (bindende) om plastik, og at ordet ”plastik” også 
kommer til at stå i strategien. Enten i et afsnit for sig eller indarbejdet i de eksisterende afsnit. 

 
Jeg vil også gerne foreslå, at AU fremover dropper plastikflasker med vand og i stedet indfører enten 
postevand i vandkander eller – hvor det ikke kan lade sig gøre – vand på karton ligesom disse: 
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TECH 
Høringssvar vedr. AU’s Klimastrategi 

 
 

Akademisk Råd Nat-Tech har på sit møde den 5. februar 2020 drøftet udkast til AU’s 
Klimastrategi. 

 
Der var stor opbakning til initiativet om en Klimastrategi for AU i rådet, og man var 
positiv over for de overordnede målsætninger. Rådet fandt, at universitet har en væ- 
sentlig rolle at spille, og at AU bør være ambitiøs og gå foran på dette område. 

 
Strategien sætter nogle overordnede mål, og rådet anerkender de gode intentioner i 
strategien. Rådet ser dog frem til en konkretisering i forhold til implementering af 
strategien og en udfoldelse af de enkelte mål, delmål og indsatser. Her anbefalede rå- 
det, at man trækker på den store faglige viden, der findes på AU inden for en lang 
række felter. 

 
Rådet lagde vægt på, at der i implementeringen bliver mulighed for at tage hensyn til 
AU’s forskellige lokaliteter samt forskelligartet behov i forbindelse med forskning, ud- 
dannelse og videndeling, således at indsatserne giver mening lokalt. Det vil også være 
med til at sikre et bredt ejerskab til strategien. Rådet gav udtryk for, at der på alle dele 
af AU vil være mulighed for at bidrage til strategien på forskellig vis. 

 
   Et af de centrale områder, hvor strategien kan få indflydelse på forskningen, er i for- 

hold til transport. Rådet bemærkede, at energitung transport fortsat vil være en forud- 
sætning for forskning og indsamling af data på en række områder. ’dette er også tilfæl- 
det for nogle fagområders undervisningsaktivitet. Her kan man overveje at arbejde 
med kompenserende tiltag, f.eks. bæredygtig energiproduktion på nogle af AU’s area- 
ler. 

 
I forlængelse heraf drøftede rådet bl.a. flyrejser i forbindelse med internationale mø- 
der og konferencer. Man kan eksempelvis anvende virtuelle møder i højere grad. Flere 
havde gode erfaringer, og det er vigtigt at sprede de gode eksempler ud. Det er dog 
også et spørgsmål om, at der er velfungerende teknik til rådighed. Her kan AU gå foran 
med vejledninger, systemkrav, nye faciliteter o. lign. også til eksterne deltagere, der 
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kan være med til at sikre forbindelse til alle mødedeltagere, samt tilstrækkelig kvalitet 
af mødelyd og -billede. Der vil også være behov for adfærds- og kulturændringer, både 
i Danmark og internationalt, hvilket man på AU kan være med til at fremme. 

 
Rådet understregede, at det er vigtigt, at der findes kollektive generelle løsninger, så 
målopfyldelsen ikke er op til den enkelte medarbejder. 

 
Rådet opfordrer til, at man er opmærksom på de omkostninger, der kan være både 
økonomisk og i form af at nogle aktiviteter (f.eks. rejser) kan blive mere tidskrævende 
for medarbejderne. 

 
 

I forbindelse med selve rapportens layout bemærkede rådet, at CO2 i den færdige ver- 
sion af strategien bør skrives kemisk korrekt med sænket 2-tal, og at man bør overveje 
om strategien skal trykkes. Hvis den skal trykkes, bør man fjerne de tomme sider. 

 
 

Venlig hilsen 
 

 
Marit-Solveig Seidenkrantz 
Formand for Nat-Tech Akademisk Råd, professor 
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Mødedato: 5. februar 2020 
Mødested: 1525-626 Det skæve rum 
Mødeemne: FSU Tech 

 
Deltagere: Dekan Eskild Holm Nielsen (EHN), Jens Peder Ulfkjær(JPU), Steen Henrik 
Møller (SHM), Stig Vilsgaard Ravn (SVR), Charlotte Elisabeth Kler (CEK), Pia Grewy 
(PG), Uffe Pilegård Larsen (UPL), Peter René Kithler (PRK), Mogens Sandø Lund 
(MSL), Pia Thystrup (PT) og Mie Lundgaard (ML). 

 
Deltagere suppleanter: Hans-Peter Madsen (HPM), Søren Borg (SB) 

 
Afbud fra: Jens Barfod, Anders Branth Pedersen, Conni Simonsen, Hanne Bach og Jo- 
hannes Ravn Jørgensen 

Uddrag af referatet: 
 
 

1. Høring af Aarhus Universitets klimastrategi 2020-2025 
FSU havde følgende bemærkninger: 
Det kan blive svært at leve op til en stor transportreduktion, når fakultetet har så 
mange lokationer og arealer som Tech har. Dertil kommer at kørsel med maskiner og 
transport tungt materiel/forsøgsudstyr er nødvendigt for at kunne udføre kerneopga- 
ven. Det bliver nødvendigt med kompenserende foranstaltninger for at muliggøre de 
opstillede mål. 

 
Det er en udfordring af der ikke kan opstilles en baseline som udgangspunkt for må- 
ling af målopfyldelse. 

 
Der opfordres til opmærksomhed på at evt. Benchmarking i forhold til andre universi- 
teter eller organisationer skal være på lige vilkår. 

 
Reduktion af antallet af biler ejet af AU, kan betyde at forbruget flyttes til private biler 
i stedet, hvor AU ingen indflydelse har på klimaeffekten. Et alternativt tiltag kunne 
være en bedre effektivt udnyttelse af de biler AU ejer. 

 

Tech har et stort el- og vandforbrug, som er nødvendigt til dyrehold og markdrift, hvil- 
ket ikke kan adskilles fra det øvrige forbrug. 

 
De opstillede mål er ambitiøse og det vil blive dyrt at måle på effekten og derfor vigtigt 
at måle på det, der er væsentligt. 
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Institut for Husdyrvidenskab vil gerne sige tak for at blive inddraget som hø- 
ringspart i forbindelse med udarbejdelse af klimastrategi for Aarhus Universitet. 

 
Vi har i instituttet haft en drøftelse i alle sektioner og enheder omkring klima- 
strategien og har efterfølgende samlet bemærkningerne i vedlagte skema. 

 
 
 

På vegne af Institut for Husdyrvidenskab 

Klaus lønne Ingvartsen 
Institutleder 
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Høringssvar fra Institut for Husdyrvidenskab 

 
 

AU’s Klimastrategi 2020-2025: Forslag til indsatser / AU’s Climate Strategy 
2020-2025: Suggested initiatives 

 
Område/Area Institut/Depart- 

ment 
Forslag til indsats/ 

Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

Husdyrvidenskab Omlægge en væsentlig del af de mange 
velplejede græsarealer på AU-Foulum til 
mere natur, f.eks. vilde blomster til gavn for 
insektlivet, træer og buske til at optage 
CO2. 

Bygninger/ 
Building operations 

Husdyrvidenskab Send de som plejer de grønne områder 
(både eksterne og interne) på kursus i, hvor- 
dan det kan gøres anderledes, så det frem- 
mer klima og biodiversitet. Det kræver hold- 
ningsændring og ikke mindst viden. Og der 
skal opbakning til fra ledelsen. 

Bygninger/ 
Building operations 

Husdyrvidenskab Plante frugtbuske og træer, hvor det kan lade 
sig gøre – mange muligheder i AU Foulum. 
Lade gamle træer ligge. 

Bygninger/ 
Building operations 

Husdyrvidenskab Stoppe med al brug af sprøjtemidler AU. 

Bygninger/ 
Building operations 

Husdyrvidenskab Stoppe al fangst af muldvarper i sakse og 
brug af gift 

Bygninger/ 
Building operations 

Husdyrvidenskab Fremadrettet bør AU samt AU Foulum ar- 
bejde på at køre på grøn strøm (servere osv.) 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Begræns indkøb af farvepatroner til kopima- 
skiner ved at undgå at lave (og derfor ofte 
udskrive) præsentationer med farvede bag- 
grunde – f.eks. AU’s blå sider, AU Climate 
Strategy’s grønne sider m.fl. 
Opfordre til ”ikke at udskrive” på forsiden af 
materialerne – ikke på bagsiden. 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Genbrug af brugte møbler mm. ved at lave et 
rum, hvor personalet kan afhente det, der 
ikke længere skal bruges og som ellers bliver 
smidt ud. 
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Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Igangsætte ny politik om at produkter fra for- 
søg, som er egnede til konsum (kød, æg mv.), 
faktisk bliver spist af nogen og ikke bare smi- 
des ud. 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Kantiner skal stoppe med at benytte flaske- 
vand og i stedet servere postevand 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Kantiner skal bruge økologiske og ikke præ- 
fabrikerede varer. 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Kantiner sørger for at der dagligt er én af de 
to varme retter som er veganske/vegetariske. 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Kantiner skal handle så lokalt som muligt. At 
indgå partnerskab med lokale og i det mind- 
ste danske producenter vil give en stor for- 
bedring. 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Undgå brug af engangsemballage som fx 
flamingokopper og flaskevand. 

Indkøb/Procurement Husdyrvidenskab Mere fokus på plantebaseret kost og ikke- 
emballerede varer. 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Sikre at køretøjer brugt til pleje af de grønne 
områder anvender bæredygtigt brændstof. 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Arbejde videre med ideen om en bus mellem 
Aarhus og Foulum til medarbejdere og stude- 
rende. 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab I stedet for at arbejde for en bus fra Aarhus, 
så bus fra Randers til ansatte og studerende? 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Incitamenter såsom en lodtrækning, gavekort 
eller feriedag for at cykle til arbejde et antal 
gange om måneden eller året (eller delvist 
for at arbejde for dem, der bor længere væk, 
men som kunne tage bus/tog halvvejs). 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Gøre mere for fælles køreordninger til møder 
i Aarhus osv. 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Etablere el-ladere i Foulum og på andre lo- 
kaliteter. 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Fremadrettet bør det være muligt at lade sin 
elbil op på job (med grøn strøm) 
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Transport/Transportation Husdyrvidenskab Køb kun en type elbil, så de kan oplade de 
samme steder. Elbiler kan ikke løse behovet i 
Flakkebjerg, Foulum mm, men nok i 8000 C. 
Vi må have andre brændstoffer ind i stedet 
for el. 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Vedr. ’Delmål’: Vi skal hellere reducere beho- 
vet for transport snarere end mulighederne 
for at opfylde dem. Antallet af biler er ligegyl- 
digt - det er antallet af KM der tæller, og der- 
for nytter det ikke at køre i egen bil frem for 
tjenestebil. 

Transport/Transportation Husdyrvidenskab Mulighed for brug af virtuelle mødefaciliteter i 
de fleste mødelokaler. Ofte kan vi fra Foulum 
ikke deltage virtuelt i AU-møder, fordi facilite- 
terne mangler i Aarhus. Faciliteterne er til 
stede i Foulum. 

Affald/Waste Husdyrvidenskab Affaldssortering: Vi har store mængder affald 
fra fx laboratorierne, som ikke bliver sorteret i 
dag. Stille krav om emballage i forbindelse 
med indkøbsaftaler. 

Anden drift Husdyrvidenskab Internettet, en enorm infrastruktur, vi bruger 
hele dagen og bruger betydelige mængder 
elektricitet, mangler i strategien. En nem, en- 
kel måde at reducere nogle af virkningerne 
af vores daglige internetbrug er at skifte vo- 
res standardsøgemaskine til Ecosia. Det skyl- 
des, at Ecosia kører på 100% vedvarende 
energi og er CO2-negativ på grund af finan- 
siering af træplantning. Desuden er Ecosia 
privatlivs venlige. De gemmer ikke søgninger 
permanent eller sælger data til annoncører, 
ligesom de er helt gennemsigtige med deres 
økonomi. 

Anden drift Husdyrvidenskab Information til alle nyansatte på universitetet 
om, hvordan universitetet arbejder for et 
bedre klima/bæredygtigt miljø – og hvordan 
man selv kan indgå fx med affaldssortering. 
Fx i ”Digital velkomst til AU” som netop er ved 
at blive udarbejdet. 
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AU’s Klimatrategi 2020 – 2025 – høringssvar fra Institut for Miljøvidenskab (ENVS) 
 

Institut for Miljøvidenskab (ENVS) har efter høring i instituttets LSU og sektioner følgende bemærk- 
ninger til udkastet til AU’s klimastrategi: 

 
Overordnet 
ENVS bifalder, at AU får en klimastrategi, og at der udarbejdes konkrete handleplaner til opfyldelse 
af strategien. ENVS bemærker dog, at det er yderst vigtigt, at der ved gennemførelsen af de enkelte 
indsatser tages hensyn til de specifikke behov, som de forskellige institutter har. Fx kan ENVS på nu- 
værende tidspunkt ikke gennemføre Rammeaftalen med Miljø- og fødevareministeriet udelukkende 
ved brug af elbiler. 

Indsatsområde: Bygninger 
• ENVS finder, at indsatsen ”Afdække sammensætning af universitetets energiforbrug og finde 

potentiale for et grønnere energimiks” er utilstrækkelig, og at der som minimum bør tilføjes, 
at man faktisk vil installere bæredygtige energikilder på universitetets områder (solceller, 
geotermi, måske biogas fra madaffald), hvor det er muligt, eller indgå nye samarbejdsaftaler 
med leverandører af bæredygtig energi. 

 
Indsatsområde: Indkøb 

• ENVS bemærker, at delmålsætningerne har et ret forskelligt niveau, idet det første dækker 
hele indkøbsområdet: ”Fremme en helheldsorienteret tilgang til indkøb af varer og ydelser”, 
mens der også er et delmål specifikt vedrørende genanvendelse og levetid af møbler. ENVS 
finder, at der i lighed med dette også bør være specifikt fokus på genanvendelse af og leve- 
tid for IT-udstyr – evt. ved at tilføje det til delmålet om møbler. 

 
Indsatsområde: Transport 

• I forhold til målsætningen om at reducere flyrejser med 30% frem til 2030 er det er vigtigt at 
indtænke i højere grad at anvende direkte fly i stedet for (ofte billigere) kombinerede flyrej- 
ser, da den største mængde energi brændes af når flyet skal i luften. Der er desuden delte 
meninger i instituttet om målsætningen: Mange medarbejdere er forbeholdne, fordi interna- 
tional udveksling af forskningsviden er en essentiel grundpille i forskning, og fx vil mulighe- 
derne for deltagelse i EU-projekter blive væsentligt forringede ved en nedsættelse af flyrej- 
ser med 30 %. Denne vurdering bygger på, at de foreløbige opgørelser over flyrejser angiver, 
at det er udenlandsrejser, som bidrager mest. Man kan derfor ikke opnå 30 % reduktion ved 
udelukkende at afskaffe indenlandske flyrejser. Rejser med andre transportmidler end fly 
tager tid, og det bør tænkes ind at den enkelte medarbejders projektbudget og egen fritid 
ikke belastes ved forøget rejsetid. Dette er et fælles problem som ikke bør løses ved indivi- 
duelle ofre. Endvidere bør man inddrage klimaaftrykket i forbindelse med transport til og fra 
de arktiske stationer og give mulighed for, at disse ikke skal reduceres med 30 %. 

 
Enkelte medarbejdere støtter, at AU i lighed med andre universiteter indfører en politik, der 
som hovedregel udelukker flyrejser, hvis destinationen er tættere på end fx seks timer med 
tog. Tilsvarende kan man også formulere en politik, der begrænser antallet af km, den en- 
kelte rejser med fly hvert år – evt. med mulighed for indbyrdes handel. 

 
 
 
 
 
 

1 
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Forslag til indsatser 
 

Område/Area Insitut/Depart- 
ment 

Forslag til indsats/ 
Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

ENVS Købe grøn vindmøllestrøm 

Bruge solceller 

Øge mængden af solceller i forbindelse med 
de arktiske forskningsstationer og eventuelt 
supplere med anden vedvarende energi. 
Dette vil være meget effektivt, da der i dag 
bruges meget flybrændstof til at transportere 
brændstof til forskningsstationerne. 

 
Udskifte alt lys til LED lys herunder lysstof- 
rør som fås som LED til indbygning i eksiste- 
rende armatur. 

 
Installere automatisk lys, der selv slukker. 

 
Reducere energiforbruget i bygninger ved at 
hæve deres energimærke. 

 
Anvende kode, når der hentes udskrift fra 
printer, så der kun udskrives, når kode an- 
vendes. Herved spares glemt udskrift i prin- 
ter, som senere kasseres. 

Indkøb/Procurement ENVS Revidere politik for indkøb og reparation af 
PC’er o.a. IT-udstyr. Det kan ikke være rigtigt 
at velfungerende PC’er skal udskiftes blot på 
basis af deres ”alder”. Hvis PC’erne af en eller 
anden grund skal udskiftes, inden de ikke vir- 
ker, så må man sikre, at det produkterne får 
et længere liv andre steder – fx ved at gøre 
det muligt at sælge dem videre til studerende, 
personale mv. 

 
Begrænse mængden af tilbehør til nyt IT-ud- 
styr. Der følger ofte alverdens ledninger og 
fittings med, hvoraf man kun skal bruge et 
enkelt. Det må kunne ændres, (masser af me- 
tal og andre ressourcer går til spilde i skrive- 
bordsskuffer og hylder, indtil de formentlig 
bliver smidt ud) enten ved tilbagelevering, el- 
ler ved at man på forhånd kan bestille netop 
det, man har brug for (kræver formentlig nye 
aftaler med forhandlerne). 

 
Integrere klimahensyn i indkøbspolitik. 

 
Flere valgmuligheder for vegetarmad i kanti- 
nen. 
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  Samle indkøb i større portioner – fx kontor- 
artikler. 

Transport/Transportation ENVS Etablere ladestationer på Risø campus 
 

Retningslinjer for at anvende tog på kortere 
distancer i stedet for fly. Mulighed for at rejse 
på 1. klasse i tog og tage nattog. 

 
Opmærksomhed på anvendelse af flyrejser 
med kun ét ”ben”, selv om de ofte er dyrere 

 
Sikre at CWT giver råd om alternative trans- 
portformer til fly. 

 
Købe certificeret og dokumenteret klimakom- 
pensation for flyrejser. 

 
Vurdere om hjemmearbejde skal udgøre en 
større andel på baggrund af CO2 udledninger 
fra transporten til og fra arbejde. 

 
Placere (El-)cykler på havnen i Aarhus, som 
rejsende fra Sjælland til AU kan tage til uni- 
versitetet. 

Affald/Waste ENVS Etableret velfungerede affaldssorteringssy- 
stem, som også dækker laboratorierne. 

 
Vurdere brug af plastik, engangsprodukter 
m.m. med henblik på at udskifte til mere bæ- 
redygtige produkter. 

 
Afskaffe vand på plastikflasker. 
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Modtager: 
Fakultetssekretariatet 
Technical Sciences 
Aarhus Universitet 

 

 
AU klimastrategi 2020-2025 

 
 

På Institut for Ingeniørvidenskab har udkastet til Aarhus Universitets Klimastrategi 
2020- 2025 via Institutforum, LSU og medarbejderhjemmesiden været sendt til kom- 
mentering hos alle instituttets ansatte. ENG-sekretariatet har samlet og udarbejdet 
dette notat, som er godkendt af formand og næstformand i hhv. LSU og Institutforum. 

 
Generelt er der stor tilfredshed med indholdet i udkastet – det er en god, dækkende og 
lettilgængelig strategi, som vi gerne vil støtte op om. 

 
Dog vil vi gerne henstille til at der ved udarbejdelse af specifikke handleplaner for kli- 
mastrategien inviteres eksperter fra AU’s fagområder med til udformning af handle- 
planerne. Dette kunne f.eks. omfatte materialevalg og byggemetoder. 

 
 

Nedenfor følger en sammenfatning af de bidrag, vi har modtaget. 

 
Kommentarer: 
Indkøb af tjenestevogne på el vil fordoble prisen i forhold til en benzin- eller dieseldre- 
vet bil. Der er langt mellem ladestanderne, når man kommer lidt væk fra motorvejene, 
så det vil være for tidligt at forlange, at alle nye biler allerede i 2020 skal køre på el. 

 
Nogle medarbejdere foreslår brug af biogas som drivmiddel som et alternativ. Biogas- 
anlægget i Foulum producerer nok energi på en dag til 60.000 km kørsel i en alminde- 
lig tjenestevogn, og CO2-regnskabet vil blive godskrevet minus 52 g/km. Der er en be- 
skeden merpris for at lægge en almindelig bil om til gaskørsel. Hvis det er en mulighed 
at få lov at bruge egen produktion af biogas vil det kræve en investering i et tryksæt- 
ningsanlæg. Det ville desuden have stor demonstrationsværdi, give masser af positiv 
publicity og kunne åbne for nye forskningsområder. 

 
Klimastrategien skal selvsagt have letforståelige mål og indsatser, men der savnes 
mere præcise definitioner af hvordan, der skal måles sammenligneligt. 
Når man f.eks. skriver som mål, at AU vil reducere sit klimaaftryk med 35 % i 2025 ift. 
2018, hvordan beregnes så det klimaftryk, som vi vil blive målt på: 

 
 
 

Secretariat, Navitas 
Aarhus University 
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DK-8000 Aarhus C 
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• Er det ’godkendt’, selv om vandforbruget kun er reduceret med 30 % hvis el, 

varme og andre parametre er reduceret med mere end 35 %? 
• Vandforbruget afhænger vel meget af antal personer i AU (studerende og an- 

satte), varmeforbruget meget af antal kvadratmeter bygning. Er det godkendt, 
hvis varmeforbruget reduceres med 40 % pr. m2, men totalt set kun med 30%, 
fordi AU får flere m2 fra 2018 til 2025? 

• Vi kan meget vel ende i en situation, hvor klimaaftrykket pr person eller pr m2 
er reduceret betragteligt, men totalt set er aftrykket ikke reduceret med 35 %, 
fordi vi er blevet flere ansatte og studerende på flere kvadratmeter. 

 
 

Forslag til indsatser: 
 
 

Område/Area Forslag til indsats/ 
Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

• Tage kan nu fås som integrerede solceller. El-produktionen kan så rigeligt 
opveje merprisen set over tagets levetid, derfor bør alle nye og renoverede 
bygninger monteres med solceller på tagene. 

 
• Ved nybyggeri skal rådgiveren bevise, at projekteringen er fortaget på en 

måde der minimerer CO2 udledningen og materialeforbruget. 
 

• Sensorer til tænd/sluk af belysning i de lokaler/på de lokaliteter, hvor dette 
endnu ikke findes. 

Transport/Trans- 
portation 

• Man kunne skele til andre universiteter, hvad angår restriktioner på hvilke 
transportmuligheder, som må anvendes inden for bestemte aktionsradier. 

 
• Tiltag for at fremme brug af cykler: 

1: Der skal være mulighed for at komme i bad og mulighed for at man kan 
hænge sit cykeltøj op, så det kan tørre – vigtigt at disse faciliteter forefindes 
lokalt. Med mulighed for bad og tørring af tøj vil langt flere benytte mulig- 
heden og cykle. 
2: Oprette et par cykelværksteder (som udgangspunkt 1 i parken og 1 på Ka- 
trinebjerg), hvor der ansættes nogle til at pumpe, lappe, rengøre, tjekke cyk- 
len i løbet af dagen, så man kan få sin cykel ordnet i løbet af arbejdsdagen 
og uden at skulle gå flere kilometer for at få det klaret. Hvis det er en succes, 
kan man enten udvide med et værksted mere eller med flere personer på 
værkstederne. 
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Høringssvar til AU’s Klimastrategi 2020-2025 fra Institut for Fødevarer 

 
Generelle kommentarer 

• Der mangler en tidsplan for implementering 
• Der mangler oplysning om, hvem er ansvarlig for implementering 

Institut for Fødevarer 
 
 
 

Dato: 16. februar 2020 

• Der mangler oplysning om, om der er midler til at iværksætte initiativerne, og    
herunder om der skal afsættes midler til dette i institutternes budget 

 
Kommentarer til specifikke områder 
Bygninger 

• Det er vanskeligt at se, hvordan man kan bruge AU, som et living lab uden en 
styring 

• Hvad menes med at bruge AU som case? 
• Hvis institutter/centre skal lave en fokuseret indsats med at reducere for- 

brug, er det nødvendigt med en lokal rapport for hver enhed, hvor det frem- 
går hvad udgangspunktet er. 

• Hvordan skelner man mellem, hvad forbruget anvendes til? Fx kan et forsk- 
ningsprojekt med fokus på reducering af energiforbrug i en periode øge det 
lokale forbrug. 

• At ’overvåge vandforbrug’ og ’afdække sammensætning’ er i sig selv ikke en 
indsats, hvis det ikke beskrives, hvad resultatet skal bruges til. 

• Det er ikke klart, hvordan forbrug ifm. væksthuse, jordarealer, stalde skal re- 
duceres. 

• Det fremgår ikke, hvilke forbrugsbesparelser AU vil have fokus på ved nybyg- 
geri/renovering. 

 
Transport 

• AU bør indgå aftale med Aarhus kommune ift. bæredygtig transport for stu- 
derende (fx lånecykler, bedre adgang til letbanen, evt. gratis offentlig trans- 
port for studerende). 

• Streaming/virtuel mødeform kan bruges i højere omfang både til undervis- 
ning og internationale møder for at undgå transport. Behov for bedre Lear- 
ning Lab-faciliteter. 

Web: food.au.dk 
 

Afs. CVR-nr.: 31119103 
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• Det er ikke i sig selv et mål at reducere antal tjenestebiler, da vi i så fald ikke 

kan levere på vores forskning, men antallet bør ikke være højere end beho- 
vet. Enig i at benzin- og dieselbiler bør udfases, så man overgår til elbiler, 
men det skal afklares, hvem der skal betale udgifterne ved denne strategiske 
beslutning, da denne yderligere omkostning vil have en større indflydelse på 
nogle institutter end andre – afhængig af hvilken forskning, der udføres. 

 
Indkøb 

• Ved indgåelse af AUs indkøbsaftaler bør bæredygtighed hos leverandør indgå 
som et parameter – herunder brug af transportfirmaer. 

• AU bør indføre incitamenter, så man lokalt samler indkøb/leverancer. 
 

Affald 
• AU bør stille krav til leverandører om, at evt. emballage i så høj grad som mu- 

lig bør være genanvendelig. 
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AU’s Klimastrategi 2020-2025: Forslag til indsatser / AU’s Climate Strategy 
2020-2025: Suggested initiatives 

 
 

Område/Area Institut/Depart- 
ment 

Forslag til indsats/ 
Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

  

Indkøb/Procurement FOOD Ved indgåelse af AUs indkøbsaftaler bør bæ- 
redygtighed hos leverandør indgå som et 
parameter – herunder brug af transportfir- 
maer. 

 
AU bør indføre incitamenter, så man lokalt 
samler indkøb/leverancer. 

Transport/Transportation FOOD Behov for bedre Learning Lab-faciliteter for 
at øge omfang af streaming/virtuel møde- 
form både til undervisning og internationale 
møder. 

 
AU bør indgå aftale med Aarhus kommune 
ift. bæredygtig transport for studerende (fx 
lånecykler, bedre adgang til letbanen, evt. 
gratis offentlig transport for studerende). 

Affald/Waste FOOD AU bør stille krav til leverandører om at evt. 
emballage i så høj grad som mulig bør være 
genanvendelig. 
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Høringssvar vedrørende AU’s klimastrategi 2020-2025 
 

Under henvisning til Fakultetssekretariatets mail d. 17. januar 2020 fremsender Ingeniørhøjskolen hermed 
følgende høringssvar. 

Grundlæggende bakkes der fra Ingeniørhøjskolens side op om, at man på Aarhus Universitet anerkender 
vigtigheden af en klimastrategi såvel som et årligt klimaregnskab for dermed at bidrage til en reduktion af 
klimaaftrykket over de kommende år. Det er desuden positivt, at der i klimastrategien er udarbejdet konkrete 
reduktionsmål at arbejde hen imod, og at disse holdes op imod sammenlignelige tal (fra 2018). 

Som beskrevet i klimastrategien (side 3) forudsætter målet om klimaneutralitet, at det er muligt for 
universitetet at benytte klimakompensation. Her bør man være opmærksom på, at valgene af 
klimakompensation tages ud fra grundigt forarbejde og research for at undgå tiltag, der ikke har reel 
klimapåvirkning. 

Det bemærkes, at der i udkastet til klimastrategien ikke nævnes noget omkring samarbejde med 
virksomheder eller andre eksterne parter. Herfra ses det som oplagt, at disse inddrages i processen – i 
særdeleshed parter i nærområdet, såsom Aarhus Kommune. Både universitetet og den samarbejdende part 
får gavn af et sådant samarbejde, hvor man i fællesskab og med forskellige kompetencer kan medvirke til at 
reducere klimaaftrykket på universitetet såvel som i det omkringliggende område. 

Som nævnt i AU’s overordnede strategi er en af universitetets vigtigste opgaver ”at uddanne studerende og 
give dem adgang til ny viden gennem forskningsbaserede uddannelser, der også udvikler deres dannelse, 
kreativitet, selvstændighed og samarbejdsevner.” Fra universitetets side bør man ligeledes opstille mål om 
at uddanne studerende, der under studiet – i større eller mindre grad afhængig af studieretning – har 
beskæftiget sig med elementer omkring bæredygtighed, så de kommer herfra med et mindset om at bidrage 
til en mere bæredygtig udvikling. 

For at nå klimastrategiens mål er det oplagt at anvende universitetets egne ressourcer i form af studerendes 
og medarbejdernes viden samt tilgængelige faciliteter. Det anbefales fra Ingeniørhøjskolens side, at man 
benytter sig af denne fordel. Det er givtigt for universitetet såvel som for medarbejdere og studerende, der 
både bidrager med løsninger og opnår ny viden i virkelighedsnært projektarbejde. Eksempelvis kan 
Ingeniørhøjskolen gennem blandt andet analyser, dataopsamling og konkrete løsninger være med til at 
understøtte indsatserne. 

I forhold til klimastrategiens indsatsområder har Ingeniørhøjskolen følgende kommentarer: 

Bygninger: 

I udkastet savnes en nærmere beskrivelse af, hvilke materialer der skal anvendes i konstruktioner af nye og 
eksisterende bygninger, herunder byggeriet i forbindelse med Campus 2.0. I materialevalget bør der som 
minimum stilles krav til CO2-niveaet og at dette dokumenteres med en livscyklusanalyse (LCA). 
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Indkøb: 

Det er i høj grad en forudsætning, at der fra universitetets side indgås flere indkøbsaftaler, som muliggør 
bæredygtigt indkøb. 

Affald: 

For at realisere affaldssortering og en reduktion af restaffald bør der udarbejdes klare retningslinjer om 
procedurerne herfor fra centralt hold, som institutterne kan agere ud fra. Der bør desuden være fokus på, at 
dette mål kræver en adfærdsændring blandt universitetets daglige brugere, og at man fra universitetets side 
understøtter arbejdet med at nå i mål med denne adfærdsændring. 

 
 

Forslag til indsatser 
 
 
 

Område Institut Forslag til indsats 
Transport Ingeniørhøjskolen Som én af indsatserne for at opnå de mål og delmål, der 

vedrører transport, nævnes: ”Iværksætte tiltag som gør 
det lettere for medarbejdere og studerende at vælge et 
bæredygtigt transportmiddel som cykel, offentlig 
transport, elbil mm.” 
Dette kan uddybes med mere konkrete tiltag; herunder 
at skabe dialog med beslutningstagere, der beskæftiger 
sig med kollektiv trafik i Aarhus og Region Midtjylland. 
Dette med henblik på blandt andet at gennemføre en 
forenkling af muligheder for medtag af cykler i regional- 
samt letbanetog. 

Affald Ingeniørhøjskolen Øge fokus i det daglige (fx via nudging/markedsføring) 
på affaldssortering for at inddrage studerende og 
medarbejdere. Fx ved at synliggøre, hvordan en bestemt 
type affald genanvendes eller hvor meget CO2 der 
spares. Dette skaber motivation og ejerskab for den 
enkelte. 

Alle fire 
indsatsområder 

Ingeniørhøjskolen Både studerendes og medarbejdernes viden samt 
tilgængelige faciliteter kan bidrage til at nå mål og 
delmål inden for de fire indsatsområder. 
Ingeniørhøjskolens studerende og medarbejdere kan 
gennem blandt andet analyser, dataopsamling og 
konkrete løsninger være med til at understøtte 
indsatserne. 

Alle fire 
indsatsområder 

Ingeniørhøjskolen I forbindelse med ovenstående kan en AU-database, 
hvor der lægges cases ind, være et godt værktøj til at 
anvende den viden, man på AU allerede har, til at løse 
nogle af udfordringerne. I databasen lægges forslag til 
cases ind, og studerende eller medarbejdere kan 
anvende casen i et projekt. 

 
Vedlagt: 

Bilag 1: Individuelle kommentarer og forslag til indsatser fra Ingeniørhøjskolens medarbejdere 
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Individuelle kommentarer og forslag til indsatser fra Ingeniørhøjskolens 
medarbejdere 

 
 
 

Område/Area Institut/Department Forslag til indsats/ 
Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

 Generelt skal et lavere energiforbrug 
understøttes ved, at medarbejdere og 
studerende får bedre forudsætninger for 
at spare på energien. Forslag hertil: 

 
- Elspareskinner på hvert skrivebord, der 
kan slukke for diverse transformatorer 
når der ikke er en tændt PC i brug på 
arbejdspladsen. 

 
- En del netværksudstyr står altid tændt 
på kontorerne og bør strømstyres. 

 
- Server racksystemer og diverse 
netværksudstyr bør også strømstyres, så 
de er slukket når de ikke er i brug. 

 
- I mange bygninger står AV-udstyr altid 
tændt. Mikrofon-forstærkere og 
netværksudstyr vil derfor bruge strøm 
hele døgnet. Man bør sørge for, at der 
kan slukkes og tændes for AV- 
forstærkere, så der ikke bruges unødigt 
strøm om natten. 

Indkøb/Procurement  - Medarbejdercomputere skal udskiftes 
med et interval på cirka tre år. Perioden 
for tvunget nykøb kan forlænges til fire 
eller fem år, medmindre medarbejderen 
selv har ønske om en ny pc efter tre år. 

 
- PC-indkøb indfører produkt 
genanvendelighed og CO2 omkostninger 
ved indkøbsproceduren, så CO2-aftryk af 
forskellige produkter indgår sammen 
med vurdering af pris og kvalitet. 

Transport/Transportation  - Transport til/fra seminar/kurser eller 
afdelingsture bør primært foregå med tog 
eller bus, ikke med fly. 

 
- Afdelingsture og kurser vægtes ud fra, 
hvor tæt de ligger på Aarhus. Lokale 
arrangementer prioriteres. 

 
- Evt. fælleskørsel til arbejde i Aarhus kan 
gøres via en samkørselsordning for folk 
bosat længere væk (Silkeborg, Ebeltoft 
osv.). 
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  - Det giver god mening, at vi som 
universitet prøver at reducere CO2 
udledningen. For maskiningeniør- 
uddannelsen er en årlig tur til udlandet 
noget, der vægtes meget højt. Turen går 
som regel til Asien, USA og Europa, og 
giver de studerende mulighed for at 
opleve, at vi ikke helt kan hvile på 
laurbærrene her i DK, når vi fx taler 
produktion og udvikling af nye produkter 
Vi vil meget gerne bibeholde denne 
mulighed, da det er væsentligt for de 
studerende og deres studie. 

 
- En samkørsels AU-web side oprettes for 
at samle folk fra forskellige AU enheder 
bosat i samme område. 

 
- Mht. nedbringelse af klimaaftryk fra 
flytransport bør dette sættes i forhold til 
et afsluttet år, f.eks. 2019, i stedet for 
2020. Ellers kan man udlede ekstra 
meget i 2020, for derved at gøre det 
lettere at opnå en nedbringelse på 30%, 
hvilket ikke kan være hensigten med 
delmålet. 

Affald/Waste  - Affaldssortering af grøn (biologisk) 
affald bør indføres, idet affald pt. blandes 
sammen. Plast, glas og metal kan evt. 
også sorteres for sig om muligt, ligesom 
det er tilfældet med papirsortering, som 
fungerer godt. 
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AU’s Klimastrategi 2020-2025: Forslag til indsatser / AU’s Climate Strategy 
2020-2025: Suggested initiatives 

 
 

Område/Area Insitut/Depart- 
ment 

Forslag til indsats/ 
Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

Sektion for Havpat- 
tedyrforskning, In- 
stitut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Automatic reduction of heat in weekends; 
tear down pavilion (poorly insulated, electric 
heating). Invest money in monitoring energy 
consumption & hire experts to focus what to 
do. Install solar panels on new buildings / 
when renovating buildings. A lot of heat is 
lost in the labs by heating up air (install heat 
exchangers). Reduce lighting and turn off 
computers not in use. 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Hver dag brænder lyset på stort set alle kon- 
torer, hvad enten der er ’nogen hjemme’ eller 
ej. Selv når folk går til lange møder, slukker 
de ikke lyset. På trods af, at vi har store sedler 
på dørene om at slukke lyser, når man forla- 
der et mødelokale, brænder lyset næsten al- 
tid, når folk er gået. Da det næppe kan lade 
sig gøre at ’opdrage’ folk til at slukke lyset, 
bør der være automatiske lys-tænd/-slukkere 
i alle kontorer, mødelokaler, gange og toilet- 
ter. 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Der bruges helt unødvendigt meget varmt 
vand, idet rigtig mange åbner for det varme 
vand, blot de skal vaske næsten rene hænder. 
Jeg taler altså ikke om folk, der har arbejdet 
med olie eller andet, som behøver varmt 
vand. 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Water saving toilets! 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Pavillonens elforbrug til varme må være 
enormt og vi bør hurtigst muligt have den 
nedlagt. 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 

Udskiftning af eksisterende belysning til 
LED. 
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 Bioscience, Silke- 
borg 

 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Solceller på tagene, hvor det giver mening 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Overdækkede parkeringspladser hvor der 
placeres solceller på overdækningen 

 Sektion for Op- 
landsanalyse og 
Miljøforvaltning, 
Institut for Biosci- 
ence, Silkeborg 

Drop planen om udflytningen af Silkeborg-af- 
delingen til Aarhus. Ved at flytte til Aarhus, 
vil mange få længere til arbejde – og dermed 
miste muligheden for at cykle. Ved at beholde 
de lokale afdelinger vil transporttiden til 
mange af feltbesøgene med udgangspunkt fra 
Silkeborg desuden være kortere, end hvis alle 
feltbesøgene skal starte fra Aarhus. Der vil 
også kunne spares CO2, ved at feltfolkene 
ikke skal pendle mellem et lager i Aarhus 
Nord og Campus. 

   

Indkøb/Procurement Sektion for Havpat- 
tedyrforskning, In- 
stitut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Change to vegetarian food in canteen 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Luckily the supply of organic fruit and coffee 
is supplied already. To further decrease emis- 
sions in the daily coffee sector, offering plant 
based milk solutions besides the 3.5, 1.5 and 
0.5% milk variety would help also many die- 
tary requirements. 

 Sektion for Op- 
landsanalyse og 
Miljøforvaltning, 
Institut for Biosci- 
ence, Silkeborg 

Målet om en kød-fri dag om ugen er meget 
uambitiøst, og mange kantiner har det alle- 
rede. 
Til konferencer, møder og andre arrange- 
menter skal man normalt specificere, hvis 
man er vegetar. Dette burde vendes om, så 
menuen som udgangspunkt er vegetarisk, og 
man aktivt skal vælge kød til. 
Det kunne være et krav for kantineudbydere 
at vise CO2-aftryk for hver menu, der tilby- 
des. 

   

Transport/Transpor- 
tation 

Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Minimize flying; Allowing climate compensa- 
tion as running costs; AU should encourage 
train travels by covering (parts of) the extra 
costs associated with this. 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 

Set an upper (tentative) limit to annual num- 
ber of flights per employee 
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 Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

 

 Sektion for Arktisk Instead of only enabling more webinar based 
Økosystemøkologi, connection to Aarhus University, which is ab- 
Institut for Biosci- solutely necessary, it is so far often organized 
ence, Roskilde by individuals, but has the potential to be 

 steered by higher levels, to increase the 
 amount of workshops also taking place in sat- 
 ellite campi such as Risø (especially for the 
 PhD students and ECR there). 
 Furthermore I am not sure if it is available al- 
 ready, but I think it would be a great invest- 
 ment to offer the off-setting of business re- 
 lated travels or create a connection to exist- 
 ing projects in this area. 

 Sektion for Arktisk Opsætning af ladestationer til el-biler er et 
Økosystemøkologi, must hvis vi skal have flyttet medarbejdere 
Institut for Biosci- fra fossilt brændstof til el! 
ence, Roskilde  

Transport/Transpor- Sektion for Havpat- All transportation between Roskilde and Aar- 
tation tedyrforskning, In- hus should be by train (except field work re- 

 stitut for Biosci- lated). Place AU bikes at station + campus. 
 ence, Roskilde  
 Sektion for Terre- Det virker selvmodsigende at AU samtidig 

strisk Økologi, med at målet er at nedbringe klimaaftrykket 
Bioscience, Silke- fra transport koncentrerer universitetets tje- 
borg nesteder i Århus. Konsekvensen er at CO2 

 udledningen stiger, i det mindste i en peri- 
 ode, ind til medarbejdere fra tjenestestederne 
 i Silkeborg og Årslev er flyttet tættere på År- 
 hus. Medvirkende årsag er de i mange til- 
 fælde ikke eksisterende eller tidskrævende of- 
 fentlige transportmuligheder. 
 Optimering af muligheden for hjemmear- 
 bejdsplads og samkørsel vil kunne mildne 
 ovennævnte effekter. Tiltagene vil i det hele 
 taget være en måde at reducere CO2 udled- 
 ning fra transport. 

 Sektion for Terre- Ved placering af væksthusfaciliteter på 
strisk Økologi, Skejby og medarbejdere i Universitetsparken 
Bioscience, Silke- skabes der et ekstra behov for transport af 
borg udstyr og personer mellem de to steder. Dette 

 vil typisk være biltransport. 
 Dette kan selvfølgelig mindskes ved planlæg- 
 ning, men den optimale løsning ville være at 
 placere de medarbejdere der har væksthusak- 
 tiviteter i nærheden af væksthusene. 
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  Tilsvarende ekstra transportbehov mellem 
feltlokaliteter og tjenestested vil sandsynlig- 
vis også være en konsekvens af koncentrerin- 
gen af medarbejdere i Universitetsparken. 

 Sekretariatet, Insti- 
tut for Bioscience, 
Roskilde 

Mange konferencer gentages lakonisk hvert 
andet år, om ikke her, så rundt i verden. 
Kunne man overveje om alle konferencer er 
nødvendige at gentage hvert 2. år? Måske 
ville hvert 3. år være lige så godt! 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Reducere antallet af biler ejet af universitetet 
med 30% i 2025 ift. 2018. 

• Det er vanskeligt at se hvordan 
Bioscience – Silkeborg kan bidrage. 
Vi kan ikke undvære 30% af vores 
feltbiler. Måske skal det specificeres 
at der er tale om en reduktion i antal- 
let af mødebiler, hvis det er sådan 
strategien er tænkt 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Udfase universitetets benzin- og dieselbiler 
inden 2025 og fra 2020 udelukkende købe 
biler, der anvender et bæredygtigt brænd- 
stof. 

• Den nuværende generation af elbiler, 
opfylder ikke de krav der er til feltbi- 
ler. Som bl.a. indebærer at de skal 
kunne trække en trailer, og har behov 
for at køre langt – hvilket ikke hæn- 
ger godt sammen med tætheden af 
ladestationer alle steder i landet. 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Ved flyveture sætter AU penge af til klima- 
kompensation, og beholder pengene i en øre- 
mærket pulje på AU, som AU løbende selv 
bruger til træplantningsprojekter fx i Afrika. 
Ikke alle klimakompensationsprojekter er 
gode, mange planter fx eksotiske træer i Af- 
rika uden tanke for biodiversitet. Det kan vi 
gøre bedre på Bioscience. 
Dermed ophober træerne kulstof som kan 
certificeres, og ved samtidig at udvælge de 
rigtige lokale træarter skaber vi også biodi- 
versitet og langsigtede forbedringer for lokale 
folk i Afrika. 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Elbiler: Da elbiler bruger 1/3 af den energi 
andre biler bruger, og da den 1/3 som den 
bruger er mere grøn (og vil blive endnu mere 
grøn i fremtiden pga havvind og anden grøn 
elproduktion) foreslås det: 
At der sættes ladere op: 
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  På Sandbjerg, så man kan komme frem og til- 
bage fra Sandbjerg, fra Århus og Roskilde i 
elbil uden at skulle lade på køreturen. 
På de relevante tjenestesteder, så det bliver 
attraktivt at køre i elbil 
På Flakkeberg, så man kan køre fra Aarhus til 
Flakkeberg og hjem igen uden at skulle brug 
tid på opladning. 
At man får mødebiler på el i fremtiden (ræk- 
kevidde 200-300 km). 

   

Affald/Waste Sektion for Havpat- 
tedyrforskning, In- 
stitut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Sort into more fractions and collect garbage 
in one place per ‘unit’ (not in every office). 
Green waste fraction. Avoid using paper whe- 
never possible. 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

Fuld affaldssortering i Roskilde. Pt mangler 
sortering af glas, organisk affald. Opsætning 
af affaldssorteringssystem på alle etager, så 
ikke alt smides i affaldsposen på toilettet eller 
i køkkenet. 

 Sektion for Arktisk 
Økosystemøkologi, 
Institut for Biosci- 
ence, Roskilde 

More options to recycle waste (inside and 
outside the building) 

 Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Ikke nævnt i strategien er: at gøre forbruget at 
papir og print mindre. ”Tænk, før du printer!” 
er det nødvendigt at få det ud på papir? 
Tjenestedsomdelte tryksager og tidsskrifter 
kunne sendes elektronisk eller lægges i en 
mindre bunke centrale steder. Eventuelt ak- 
tivt tilvalg fremfor omdeling. 

   

Andet   

Klimaskov Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Plantning af AU’s klimaskov. Skoven kunne 
samtidig gøres til et forskningsprojekt som 
kunne indgå i internationale infrastrukturer 
som forsknings- og moniteringsplatform som 
eLTER og ANaEe 

Forskning Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Kulstofakkumulering i dyrkningsjorden 

Klimakompensering Sektion for Terre- 
strisk Økologi, 
Bioscience, Silke- 
borg 

Vi kunne ifm. ulandsprojekterne medvirke til 
at udvikle / teste forskellige former for klima- 
kompensering. 
Derudover skal vi da nævne forskningen i al- 
ternative brændsler. Jeg tænker dog, ingeniø- 
rerne selv spiller ind med det 
https://eng.au.dk/en/research/laboratory- 
facilities/biogas-plant/ 
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  https://eng.au.dk/en/research/laboratory- 
facilities/biofuel-lab/ 
https://eng.au.dk/en/research/laboratory- 
facilities/htl-pilot-plant/ 
Gerne med mere fokus på elektrofuels og 
CCS. Nogen af forskningsfaciliteterne produ- 
cerer jo energi og må kunne medvirke til at 
gøre AU klimaneutralt. 
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Kia Sofie Abildtrup 
 

Fra: Hanne Bach 
Sendt: 19. februar 2020 16:59 
Til: Kia Sofie Abildtrup 
Cc: Mie Lundgaard; Karin Balle Madsen 
Emne: RE: Høring af AU's Klimastrategi 2020-2025 
Vedhæftede filer: Klimastrategi - forslag til indsatser_hanne.docx 

 

Kære Kia 
Beklager jeg blev et par timer forsinket. Håber det kan komme med. 

 
Generelle kommentarer: 

1. Der skal være bedre sammenhæng mellem udtrykte ambitioner, mål, delmål og indsatser og hvor man kommer 
fra (baseline). 

• Fx for transport, hvor der angives konkrete reduktionsmål for antallet af biler ejet af AU. På hvilken måde vil det 
kunne nedbringe antallet af kørte km? Eller mere bæredygtig kørsel? Skal medarbejdere tage toget på felt-ture? 

• Og for Bygninger: el-forbrug er en stor spiller. Det kan forhåbentlig reduceres, men ligeså vigtigt må da være at 
sikre meget mere grøn el i forbruget. Det er beskrevet ganske vagt under indsatser. 

 
2. Der skal være fokus på, at indsatser udbredes til hele campus, så det ikke kun er Aarhus campus, som der 

iværksættes initiativer for. Det fremgår tydeligt af klimaregnskabet, at der er behov for at sikre en bred indsats. 
 
 

Jeg vedlægger forslag i arket. 
Mvh 
Hanne 

 

From: Kia Sofie Abildtrup <ksa@au.dk> 
Sent: 17. januar 2020 16:08 
To: Jørgen Eivind Olesen <jeo@agro.au.dk>; Klaus Lønne Ingvartsen <kli@anis.au.dk>; Peter Henriksen 
<pet@bios.au.dk>; Michelle H. Williams <mw@food.au.dk>; Carsten Suhr Jacobsen <csj@envs.au.dk>; Thomas 
Skjødeberg Toftegaard <tst@eng.au.dk>; Conni Simonsen <csi@ase.au.dk>; Niels Halberg <niels.halberg@dca.au.dk>; 
Hanne Bach <hba@dce.au.dk>; Mogens Sandø Lund <mogens.lund@mbg.au.dk> 
Cc: Dekan, Technical Sciences <dean.tech@au.dk>; Mie Lundgaard <mie.lundgaard@au.dk>; Birgit S. Langvad 
<langvad@agro.au.dk>; Malene Stjernholm <malenestjernholm@anis.au.dk>; Aase Karin Sørensen <aks@food.au.dk>; 
Majken Bager <mba@envs.au.dk>; Anja Torup Hansen <anja.toruphansen@eng.au.dk>; Annie Thomsen 
<at@ase.au.dk>; Maya Jepsen Mejlgaard <maj@bios.au.dk> 
Subject: Høring af AU's Klimastrategi 2020-2025 

Kære alle 

Udkast til Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025 er sendt i høring på fakulteterne – strategiudkast og høringsbrev 
er vedhæftet, begge dele i dansk og engelsk version. 

 
Fakultetsledelserne er blevet bedt om at indsamle institutternes høringssvar og indsende ét, fælles høringssvar fra 
fakultet. Det fælles høringssvar skal behandles i fakultetsledelsen den 27. februar 2020. 

 
Jeg vil derfor bede jer indsende høringssvar til mig senest onsdag den 19. februar kl. 12.00. 
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Skulle der, i forbindelse med drøftelserne, komme konkrete idéer til tiltag i forbindelse med implementeringen af 
klimastrategien, bedes I skrive disse ind i vedhæftede skema. Ideerne vil efterfølgende blive samlet i et katalog, som 
spilles ind i forhold til implementeringen af strategien. 

 
Venlig hilsen 

 
Kia Sofie Abildtrup Fakultetssekretariatet 
Rådgiver Technical Sciences 
Mobil: 93508837 Aarhus Universitet 
E-mail: ksa@au.dk Ny Munkegade 120, bygning 1521, lok. 213 

8000 Aarhus C 

www.au.dk 
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AU’s Klimastrategi 2020-2025: Forslag til indsatser / AU’s Climate Strategy 
2020-2025: Suggested initiatives 

 
 

Område/Area Insitut/Depart- 
ment 

Forslag til indsats/ 
Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

DCE • Energispareinstallationer, ladestandere 
til elbiler, og lign konkrete tiltag i bygnin- 
ger på alle tjenestesteder, mgl. helt på 
nogle tjenestesteder fx i Roskilde. 

• 3-lags lavenergiruder (2020 standard) 
• Overgang til grøn el 
• Installation af solpaneler til el- og varme- 

produktion på tage alle steder, hvor det 
er muligt 

• Redskaber på kontoret, som producerer 
strøm og giver motion. 

Indkøb/Procurement DCE • Møder og møde forplejning afholdes efter 
moderne bærdygtighedsprincipper, hvil- 
ket kantiner osv skal følge. 

Transport/Transportation DCE Videomødefaciliteter: 
• Flere anlæg på fx større kontorer 
• Bedre support/service ved brug 
• Hurtigere forbindelser, så dokumentde- 

ling o. lign. sker nemmere 
• Løbende forbedring af systemet 

Affald/Waste DCE • Nemmere sortering (skal ikke foregå ved, 
at man selv skal slæbe affald ned i en 
kælder i et hjørne, hvor der måske står en 
affaldsspand gemt væk) 

• bedre og nemmere adgang til affaldsbøt- 
ter, 

• mere fokus på jævnlig tømning (forhå- 
bentlig færre bananfluer! på kontorerne) 

• indtænkning af genanvendelse i sortering 
og bortskaffelse 
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AUs climate strategy 
 

AU’s Klimastrategi 2020-2025: Forslag til indsatser / AU’s Climate Strategy 

2020-2025: Suggested initiatives 

 
 
 
 
 
 

Område/Area 
 

Institut/Department 
 

Forslag til indsats/ 

Suggested initiative 

 
Bygninger/ 

Building operations 

 
QGG 

 
optimal equipment for digital 
meetings 

 
Move super computer facilities to 
Foulum where there is a heat 
reclaiming system 

 
Indkøb/Procurement 

  

 
Transport/Transportation 

  

 
Affald/Waste 
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AU’s Klimapolitik har været sendt i høring i ledelsesgruppen, i LSU/Institutforum 
samt været behandlet på sektions-/gruppemøder i instituttet. Dette har bidraget både 
til generelle kommentarer og bemærkninger samt til konkrete forslag til hvordan alle 
ved AU kan bidrage til et bedre klimaregnskab for AU. Generelt bør det specificeres 
meget mere klart, hvad det forventes at den enkelte medarbejder/studerende skal gøre 
anderledes i morgen i forhold til det de gør i dag, for at gøre en forskel, kontra hvad 

   der håndteres på institutionsniveau. 
 

Generelle bemærkninger/kommentarer fra AGRO 
In which scale are the agricultural activities considered in the plan? Is it purely the 
contributions from our agricultural research facilities, or is it also the carbon footprint 
of the food that is consumed at the university (canteens)? 

 
Side 3, nederst og side 4, 4. afsnit. Der nævnes landbrugsdrift. Hvad tænkes der på i 

   den forbindelse? Er det hvad vi kalder ”landbrugsdriften” eller er det forsøgsstatio- 
nerne? Uanset hvad, får de det til at lyde som om, at vi har landbrug for landbrugets 
egen skyld, og at vi (på linje med flyrejser) bare kan udskifte det med noget andet. Det 
bør omformuleres, så man kan se, at det landbrug, der drives på AU, er nødvendigt 
forskningsmæssigt. Dette vil måske ovenikøbet være AUs største bidrag til reduktion i 
Danmarks og verdens klimagasudledning at gennemføre denne forskning. En specifik 
målsætning om at reducere eller eliminere klimagasser fra landbrugsdriften kan derfor 
blive kontraproduktiv, med mindre dette gennemføres som en del af den nødvendige 
forsknings-, innovations- og demontrationsindsats. 

 
Side 3, midt: ”Klimaneutralitet er dog forudsat, at det er muligt for universitet at be- 
nytte virkemidler som klimakompensation”. Så er det vel ingen sag, hvis man har 
penge nok og kan betale sig fra det? Her er det vel afgørende hvilke kompensationsme- 
kanismer der vælges. Det kunne overvejes om en del af kompensationen kunne imple- 
menteres på AU’s egne arealer. 

 

Transport 
Indsats omkring tjenestevogne bør genovervejes. For institutter/centre udenfor 
8000C er det nødvendigt med tjenestevogne, da der ikke er alternative offentlige 
transportmidler. Transport i tjenestevogne eller private biler med kørselstilladelse er 
afgørende for at forskning og undervisning kan gennemføres. På kort sigt har vi ikke 
mange muligheder for at ændre på vores ’Arbejdsbiler’! Det er nødvendigvis kasse- 
vogne, ladbiler og/eller 4WD’ere. Køretøjer, der stort set kun findes i dieselversion! 
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Side 9, 3. afsnit. AU vil understøtte os i at vælge alternativer til bilen – også til og fra 
universitetet. Vi mener ikke AU skal blande sig i, hvordan vi transporterer os uden for 
arbejdstiden. Det næste bliver vel, at AU gerne vil bestemme hvor meget kød vi spiser, 
hvor meget mad vi smider ud og hvor meget nyt tøj vi køber. For medarbejderne vil 
muligheden for kørsel til/fra arbejde i el-bil dog øges med etablering af opladningsmu- 
ligheder på AU’s forskellige centre. Dette bør derfor prioriteres. 

 
There is a proposal to reduce the footprint of air travel by 30% in 2025, relative to 
2020. It is not clear if that includes buying carbon credits. It could mean giving indi- 
vidual staff members a maximum number of air miles flown, limiting the number of 
people attending an individual meeting or conference or banning flying for destina- 
tions within a given number of hours train journey. All would have side effects. Some 
would be positive; more video meetings means less time wasted travelling and fewer 
fattening dinners. However, some would be problematic; higher costs (e.g. cost of ad- 
ditional time spent travelling, overnight accommodation, trains cost more than budget 
airlines) and social (e.g. more time spent away from home, more weekends disrupted). 

 
In scope 1 there are the direct emissions from combustions of fuels, I believe that our 
emissions from agricultural activities (tractors) also should be taken into that scope. 
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AU’s Klimastrategi 2020-2025: Forslag til indsatser / AU’s Climate Strategy 
2020-2025: Suggested initiatives 

 
 

Område/Area Insitut/Depart- 
ment 

Forslag til indsats/ 
Suggested initiative 

Bygninger/ 
Building operations 

AGRO • Lysarmaturer i maskinhallerne og væksthu- 
sene er gamle og meget energikrævende! 
De bør skiftes til nye LED! 

• Efterisolering af kontorbygning. Herunder 
også termovinduer - de er gamle og lever 
ikke op til nutidens standarder! 

• Kontorbygningens og laboratoriets (Fou- 
lumgård) varmeforsyning kan sandsynlig- 
vis optimeres! 

• Vandforbruget kan mindskes ved installe- 
ring af toiletter med ’lavt-skyl’! 

• Bedre isolering ved hjælp af kanalplader på 
sider af husene, der hvor indstrålingen af 
lys er mindst (væksthusene Flakkebjerg) 

• Opsamling af regnvand fra tagene (vækst- 
husene Flakkebjerg) 

• Ved renovering af bygninger/tage bør der 
tænkes i inkorporering af f.eks. solceller 

• Ændret drift af udenomsarealer/parker. Vi 
bruger megen energi/gødning/ukrudtsmid- 
ler på pleje. Her kunne nogle arealer funge- 
rer med øget kulstofoptag og dermed kli- 
makompensation. 

Indkøb/Procurement AGRO  

Transport/Transportation AGRO • Udskiftning af traktorerne sker løbende, og 
ved nyanskaffelser vil energiforbruget være 
en aktuel parameter! 

• Udskiftning af vores små interne markkøre- 
tøjer, ATV’ere og UTV’ere kan nu fås i elek- 
triske udgaver. Det overvejes naturligvis 
ved udskiftning! 

• Til intern kørsel over små strækninger bør 
overvejes indkøb af mini-el-biler/golfvogne 

• Biogasdrevet bus mellem Foulum/Aarhus 
Affald/Waste AGRO • Der bør udtænkes en mere bæredygtig stra- 

tegi i forhold til skrotning af it-udstyr. Den 
nuværende regel om at pc’erne ikke må 
være mere end 3-4 år genererer meget af- 
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  fald. Der kunne også tænkes i en genbrugs- 
ordning, så man kunne få lov at købe gamle 
pc’ere. 

• Affald/madspild fra kantiner bør mindskes: 
”Too Good to Go” kunne måske være en 
mulighed. 

• Der bør være mulighed for generel affalds- 
sortering fra kontorer og daglige opholds- 
rum 

• Kontormøbler bør så vidt muligt genanven- 
des eller sættes til salg 

• Øget brug af kompostering af biologisk af- 
fald f.eks. via biogasanlægget i Foulum 

Andre konkrete forslag AGRO • Fremme mulighed for og bakke op om af- 
holdelse af møder/undervisning/eksame- 
ner via videolink 

• Opfordre alle AU-ansatte og studerende til 
at benytte Ecosia som standardsøgema- 
skine. 

• Mere grønt og mindre kød samt prisregule- 
ring i kantinerne. Kødretter koster i dag 
mindre end grønsagsretter. Generelt er der 
en opfordring til at se på strategien for kan- 
tinedriften på AU 
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19. februar 2020 
 

Aarhus Universitets Klimastrategi 2020-2025 
 

Høringssvar fra ICROFS 
 

ICROFS værdsætter AU’s indsats med at udarbejde en klimastrategi. Vi giver her nogle få gene- 
relle kommentarer til selve strategien og der ud over en del forslag til hvordan strategien kan 
implementeres. 

 
Strategien 
Strategien bør være mere ambitiøs, og i højere grad omfatte udvikling og investeringer i AU’s 
bygninger og infrastruktur, AU’s landbrug, samt AU’s undervisnings-, rådgivnings- og forsknings- 
aktiviteter, fx: 

• Stille relevante krav til alle AU’s leverandører – inkl. af IT systemer 
• Stille relevante klimakrav ifm AU’s investeringsstrategi 
• Medtage AU’s landbrug i strategien 
• Gøre klima og grøn bæredygtighed til et tema på ALLE universitetets uddannelser 
• Udnytte eksisterende infrastruktur optimalt (fx ledige bygninger på AU-Foulum) 
• Stille krav om bæredygtig energiforsyning og materialeforbrug ved bygningsrenovering 

og nybyggeri 
• Etablere effektiv og bæredygtig infrastruktur, fx mellem AU-Foulum, Aarhus Campus, og 

Agro Food Park, 
• Udnytte eksisterende infrastruktur optimalt (fx ledige bygninger på AU-Foulum) 
• Etablere og understøtte faciliteter og gennemførsel af effektive møder virtuelt 
• Understøtte udvikling af virtuel, online og distance teaching and learning 

 
AU’s landbrug: 
Ifølge klimaregnskabet for 2018 udgør landbruget ca. 15 % af AU’s klimaudledning målt i CO2- 
ekvivalenter. Det kan på den baggrund undre, at man ikke har valgt at tage landbruget med 
som et fokusområde. Der står, at ”i takt med at vi får bedre indsigt i klimaaftrykket fra forskel- 
lige kilder i scope 3, kan der være behov for også at definere mål og indsatser for disse områ- 
der, f.eks. for universitetets landbrugsdrift”, men da denne strategi gælder frem til 2015 må det 
forventes, at det ikke kommer til at indgå inden da. 
Der er i det danske landbrug, herunder især det økologiske, masser af tiltag til at reducere land- 
brugets klimaaftryk ligesom der er igangsat en større forskningspakke vedr. reduktion af land- 
brugets klimaaftryk. Det ville være oplagt allerede nu at inddrage kendt viden for at reducere 
klimaaftrykket samt at stille landbruget til rådighed som ”living lab” for udvikling af klimaredu- 
cerende landbrugsdrift. Det vides allerede at landbruget kan bidraget til øget kulstofbinding 
f.eks. ved øget dyrkning af vedvarende afgrøder (kløvergræs, skovlandbrug) ligesom der sikkert 
i det af AU ejede landbrugsareal findes vådområder og evt. særligt humusholdige områder, der 
bør tages ud af drift. I parentes bemærket ville sådanne tiltag bidrage til FNs bæredygtigheds- 
mål nr. 15 : Livet på land (= biodiversitet). Der er også mange tiltag vedr. husdyr, f.eks. reduk- 
tion af drøvtyggeres udledning af methan, der vil kunne implementeres i AU’s landbrug. Endelig 
kan universitetet understøtte den forskning, der finder nye veje til at reducere landbrugets ud- 
ledning af klimagasser, f.eks. ved medfinansiering af projekter. 
1 26. februar 2020 

Internationalt Center for Forskning i Økologisk 
Jordbrug og Fødevaresystemer (ICROFS) 

Side 83 af 85



 
 
 

Indsatsområde Bygninger: 
Delmål 1: reducere energiforbruget i bygninger. 

• Der bør være sensorstyret lys alle vegne, også på kontorer, og naturligvis udelukkende 
bruges lavenergi lyskilder. 

• Stille krav om bæredygtig energiforsyning og materialeforbrug ved bygningsrenovering 
og nybyggeri. 

Delmål 2: øge andelen af vedvarende energi 
• Ved renovering af f.eks. tage bør der installeres solceller. 
• Der bør installeres vedvarende energikilder, f.eks. vindmøller, solceller og evt. biogasre- 

aktorer hvor muligt til selvforsyning med energi. 
• Indkøbt energi bør tilstræbes at være ”grøn” 

Delmål 3: reducere vandforbrug 
• Der bør installeres vandsparende toiletter, vandhaner og brusere. 

 
Delmål 5: nye løsninger til at reducere klimaaftryk 

• Det bør i klimaregnskabet udspecificeres hvor meget energi, der bruges til servere, f.eks. 
i ”skyen”, og der bør indtænkes strategier for at spare på energien til IT. 

• Udnytte eksisterende infrastruktur optimalt (fx ledige bygninger på AU-Foulum) 
 

Indsatsområde Transport: 
Klimaregnskab: 

• I forbindelse med opgørelse af klimaregnskabet bør AURUS bruges til at opgøre antal 
rejste km i fly, bil og tog – her er alle rejser med, ikke kun dem der er bestilt gennem 
CWT, og alle bilrejser, også dem med privat bil i embeds medfør. 

Delmål 1: reducere flytransport 
• Det bør gøres lettere at rejse med tog gennem bestillingsportal samt ved guider for 

dem, der gerne vil rejse med tog. 
• Det bør gøres muligt at vælge den mindst klimabelastende i stedet for den billigste fly- 

rejse, f.eks. uden stop undervejs. 
• VMEET bør fungere gnidningsløst og der bør være en hotline til at løse problemer. 

Delmål 2: reducere antal biler 
• Giver kun mening hvis det handler om fossile køretøjer som så erstattes af elbiler – hvis 

universitets biler blot erstattes af at ansatte kører i deres egne fossile biler er der ikke 
vundet meget. 

Delmål 4: fremme bæredygtig transport 
• Etablere effektiv og bæredygtig infrastruktur mellem AU-Foulum, Aarhus Campus, og 

Agro Food Park, fx i form af en biogasdrevet grøn shuttle bus til studerende og undervi- 
sere (ansatte), gæster og samarbejdspartnere 

• God, hyppig offentlig transport til alle dele af universitet bør fremmes. 
• Elbiler bør stilles til rådighed til embedstransport og elbil ladestandere bør være tilgæn- 

gelige på alle lokaliteter. 
• Ved brug af eget transportmiddel til transport i embeds medfør bør det være bedre 

kompenseret at bruge klimavenlige transportmidler som elbil og cykel end fossilbil. 
• Der bør være gode, sikre, tørre cykelskure/kældre med plads nok til alle på alle lokalite- 

ter samt adgang til trykluft (med cykelventil) og evt. et cykelværksted. 
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• Universitet bør bidrage til muligheden for at udnyttet samkørsel både til møder og til og 

fra arbejde via apps fælles for hele universitetet (noget lignende gomore?) 
• Etablere og understøtte faciliteter og gennemførsel af effektive møder virtuelt. VMEET 

bør fungere gnidningsløst og der bør være en hotline til at løse problemer. 
• Understøtte udvikling af virtuel, online og distance teaching and learning 

 
Indsatsområde Indkøb: 
Delmål 1: helhedorienteret tilgang til indkøb 

• Stille relevante krav til alle AU’s leverandører – inkl. af IT systemer 
Delmål 2: reducere levering 

• Sikre større fælles bestillinger i stedet for små daglige. 
• Sikre et fælles lager af den slags ting, der hyppigst bliver bestilt i små mængder. 

Delmål 3: kantiner 
• Økologisk mad 
• Brug af sæsonens produkter 
• Mindre kød, men også andre klimahensyn (flytransport, palmeolie m.m.m.) 
• Reducere madspild, f.eks. ved at man skal betale for vægten af den mad, man kasserer, 

som man selv har øst op. 
• Anvende madaffald til biogas el.lign. 
• Reducere/afvikle brug af engangsbestik, plastik, stanniol m.m. 

Delmål 4: genanvendelse 
• Hjemmeside eller app med møbler og andet inventar til genbrug, evt. genbrugsbutik (in- 

tern eller også til studerende) 
• ”Repair cafe” med mulighed for at reparere alt fra lamper til mobiltelefoner. 

 
Delmål 5: grønne investeringer 

• I universitetets investeringsstrategi bør indgå afinvestering fra fossile virksomheder: alle 
med over 1% indtægter fra kul og tjæresand, over 10% indtægter fra olie og over 50% 
indtægter fra gas samt elproducenter med over 50% indtægter med kulstofintensitet af 
livscyklus GHG udledning over 100 g CO2-eq/kWh (se s. 9 i https://ec.europa.eu/info/si- 
tes/info/files/business_economy_euro/banking_and_finance/documents/190930-sustai- 
nable-finance-teg-final-report-climate-benchmarks-and-disclosures_en.pdf ) 

 
Indsatsområde affald: 

• Gode intentioner, ud over Århus kan der tages kontakt til andre kommuner nær AU lo- 
kationer, f.eks. Viborg har god kildesortering. Det ville være oplagt at samarbejde med 
eksisterende systemer, der fungerer godt. 

Delmål 3: genanvendelse 
• Biologisk affald anvendes lokalt til kompostering og/eller biogas. 
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