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Et kilo oksekød kræver 15.400 liter vand at producere, hvilket svarer til, hvad en person bruger på brusebade
på et år. Et kilo oksekød udleder desuden i gennemsnit 15 kg CO2, hvilket svarer til at køre 150 km i bil.

Klima: Aarhus Universitet overhaler regeringen

R

egeringens seneste udspil i klimadebatten prioriterer guld over grønne
skove og er en tilbagegang for den
grønne omstilling. I mellemtiden viser Aarhus Universitet, at økonomi og
grøn omstilling ikke er modsætninger. De har indført Kødfri Mandag og serverer
derfor klimavenlige retter hver mandag.
Dermed sparer de miljøet for CO2, samtidig
med at besparelserne på kødet gør, at de får råd
til mere økologi.
Energi-, forsynings-, og klimaminister Lars
Christian Lilleholt (V) vil sænke 2020-målet
for CO2-reduktion fra 40 procent til 37 procent. Han mener, det vil være for dyrt for det
danske erhvervsliv at leve op til den oprindelige målsætning.
Det har vakt kritik fra både SF og de konservative, som kalder det en uambitiøs og
uansvarlig klimapolitik.
Samtidig med at politikerne på Christiansborg er uenige om, hvor højt klimaet skal prioriteres, er Aarhus Universitet ikke i tvivl. Det
har valgt at gå med i kampagnen Kødfri Mandag og serverer hver mandag lækre, grønne
retter, til stor glæde for de studerende og miljøet.
Universitetet træder dermed ind i et verdensomspændende initiativ, der blandt sine
støtter tæller ex-beatlen Paul McCartney og
iværksætteren Richard Branson foruden byer
som New York, Helsinki og Bremen.
På den anden side af sundet har op mod 40
procent af de svenske kommuner indført en
kødfri dag om ugen.
Også herhjemme vælger flere at spare på
kødet. Aarhus Universitet følger dermed i
de grønne fodspor sat af Roskilde og Københavns Universitet, der har haft succes med de
kødfri dage siden 2014.
Dertil kommer, at den kendte gourmet restaurant Noma for nylig har meldt ud, at man
har en vision om at blive kødfri halvdelen af
året.
Men hvorfor vælge at fokusere på kødet, vil
den nysgerrige læser spørge.
Ifølge FN rapporten ’Livestock’s Long Shadow’ (2006) udleder vores produktion af husdyr flere drivhusgasser (18 procent) end den
samlede transportsektor, fly inklusive (14
procent). Ifølge FNs afdeling for fødevarestatistik, FAOSTAT, går en tredjedel af verdens
afgrøder og drikkevand til kødproduktion,
mens kød kun dækker 17 procent af det globale kalorie-indtag.
Udtrykt i mere jordnære tal: Et kilo oksekød kræver 15.400 liter vand at producere,
hvilket svarer til, hvad en person bruger på
brusebade på et år. Et kilo oksekød udleder
desuden i gennemsnit 15 kg CO2, hvilket svarer til at køre 150 km i bil.
Vores kødproduktion er utrolig ressourcekrævende. Logikken er simpel: Først skal
vi producere foder til vores husdyr, så skal de
opfedes, og så kan vi spise dem. Ved at springe
mellemleddet over, er der altså meget at spare, både i ressourcer og for miljøet.
Så kantinerne på Aarhus Universitet har
valgt at sætte ind et sted, hvor det faktisk gør

en enorm forskel. Og samtidig er de er med
til at tage klimadebatten ned på jorden ved at
sætte fokus på et sted, hvor vi alle kan gøre en
forskel, et måltid af gangen.
Nye udfordringer kræver ny tilgange. Klimaforandringer er en udfordring for vores traditionelle måder at tænke og løse problemer på.
De går på tværs af landegrænser og er noget,
vi alle bidrager til, blot gennem vores normale livsførelse.
Samtidig er der stor afstand mellem vores
valg og deres konsekvenser.
Disse faktorer er med til at gøre det svært
at forholde sig til. Det mener George Marshall, projektchef ved det britiske Climate
Outreach & Information Network og forsker
i kommunikation om klima og bæredygtighed. I sin bog ’Don’t even think about it: Why
our brains are wired to ignore climate change’ skriver han:
»Man kan næsten ikke designe et problem,
der går dårligere i spænd med vores underliggende psykologi.«
Derfor er der brug for nye tilgange til at
kommunikere husdyrproduktionens rolle i
klimaregnskabet. Og det er lige præcis filoso-

fien bag Kødfri Mandag.
Et simpelt, handlingsvejledende budskab.
Men det er ikke nok med information. Vi
har også brug for at den klimavenlige gerning
kommer ned i hverdagshøjde.
Og det er hvad der sker, når middagsgæsterne bliver mødt med flere lækre grønne
retter, serveret sammen med information om
klimapåvirkningen. Så bliver det lettere at
koble valg og konsekvens sammen.
Tilbagemeldingerne fra de studerende på
Aarhus universitet tyder på, at kampagnen
rammer rigtigt.
Erfaringerne fra Aarhus er positive. De studerende, som selv tog initiativ til at få indført
Kødfri Mandag, er glade. Det hænger ikke
mindst sammen med at kantinen er god til at
lave vegetarisk mad. Det er derfor nemt at blive ordenligt mæt med grøn samvittighed.
Der er altså ikke tale om et afsavn, når de
studerende sætter gaflen til munden om
mandagen. De bliver mødt med en lækker
buffet af grøn lasagne, kikærte-salater og rødbedebøffer.
Udover smags- og klimagevinsten har kantinen fået endnu en fordel ud af den grønne

omstilling: Økonomien. Det er ganske enkelt
billigere at spare på kødet.
Kristina Kristensen, direktør for universitetets Studenterhusfond, udtalte for nylig:
»Kødfri Mandag er et naturligt tiltag i vores
kantinekoncept og et nødvendigt tiltag for at
nå vores mål om mere økologi til studentervenlige priser«.
Så mens politikerne debatterer, om klimaet eller pengepungen skal vægtes højest, viser
Aarhus Universitet, at disse ikke behøver være modsætninger.
Ved at spise mere grønt, kan vi både gøre
en indsats for miljøet og spare på budgettet.
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