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EN LURENDE
RESSOURCEKRISE
Vi har behov for at reducere og minimere vores belastning af
klodens ressourcer. Det er alle læsere af dette blad vist enige
om. Men der er mange veje til målet.
Man kan reducere forbruget helt overordnet. Det giver
selvfølgelig et tilsvarende mindre aftryk.
Man kan også forlænge levetiden af forbrugsgoder der allerede er blevet produceret, med tilsvarende mindre forbrug
af nye ting. Man kan også forsøge at producere på en måde
der belaster mindre, men altså stadig have et forbrug der ligner det vi har i dag. At kunne fastholde vores forbrug uden
at belaste kloden, lyder tillokkende, ikke mindst for de mange
ude i verden som stadig har langt op til vores levestandard.
Det lyder måske også utopisk, men der er faktisk allerede
flere der er i gang. Det er værd at holde sig for øje, at det ikke

hensynet til miljøet, der er den egentlige drivende kraft her,
men simpelthen manglen på basale råstoffer. Men hvis løsningerne på en lurende ressourcekrise også er løsningen på
klima- og miljøkrisen, så er det ikke nogen dårlig sidegevinst.
I mellemtiden er der brug for andre løsninger, for eksempel
ved at reducere vores forbrug. Hvis vi sætter større pris på de
ting der allerede er produceret, og reparerer dem og bruger
dem igen, gavner vi både os selv og kloden. Også selvom det
ikke altid kan betale sig i en snæver økonomisk kalkule. Man
kan håbe, at vi - i hvert fald i et stykke tid - har fået nok af det
overforbrug, som prægede starten af årtusindet. At forbruget
ikke er steget i takt med optimismen blandt forbrugerne,
kunne være et tegn på, at vi har fået andre værdier.

Karl Johnsen, Redaktør Pengevirke
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VI REPARERER TING
I PROTEST
I Høje Taaastrup sidder tre pensionister og tre fleksjobbere og reparerer
elektronik som ellers ville være endt på lossepladsen.

Af Karl Johnsen, Pengevirke / Alle fotos Pengevirke og Miljø- og Energicenter Høje Taastrup

- Når vi reparerer ting, så er det ikke
fordi, vi gør det til en fed forretning.
Det kan vi ikke, fortæller Knud Anker
Iversen, der er daglig leder af Miljøog Energicenter Høje Taastrup om
deres reparationsværksted.
Miljø- og Energicenteret ligger centralt på et torv tæt på stationen. Der er
store vinduer ud mod gaden og i indgangsdøren står en række plasticcontainere til indsamling af alt fra batterier
til skruelåg.
Det er tre frivillige pensionister og
tre i fleksjob, der arbejder i værkstedet,
så der er nærmest ikke nogen lønudgifter. Derfor er det også relativt billigt at
få repareret ting her.
- Det er et oprør mod, at man som
producent kan tillade sig at lave noget
der er så elendigt, at man på den måde
fråser med ressourcerne og bare smider det ud, fortæller Knud Anker.
De reparerer fjernsyn, harddiskoptagere, køkkenmaskiner, symaskiner, støvsugere og forskellige computere. Men
de får også liv i billige kaffemaskiner,
brødristere og vækkeure af den slags
som man kan købe nyt for relativt få
penge. Fordi de kan og som en protest
mod det massive spild, der er forbundet
med at smide tingene væk.
- Vi vil gerne synliggøre, at der er så
dramatisk et stort ressourcespild ikke
mindst omkring elektronik.

Billige men centrale komponenter
har en begrænset holdbarhed, så produkterne går i stykker efter ganske kort
tid.
- Vi har mange tilfælde hvor folk
kommer lige efter garantiperioden er
udløbet, siger Knud Anker med et træk
på skuldrene. Ingen er overraskede,
men ingen synes at det er i orden.

DET ER ET OPRØR MOD, AT
MAN SOM PRODUCENT KAN
TILLADE SIG AT LAVE NOGET
DER ER SÅ ELENDIGT, AT MAN
PÅ DEN MÅDE FRÅSER MED
RESSOURCERNE OG BARE
SMIDER DET UD

I rummet ved siden af sidder en af
reparatørerne – Ejner Stutemeyer mellem høje reoler fyldt med dvd-afspillere,
tv, køkkenmaskiner, ledninger og måleapparater. Han reparerer alt med en
ledning, som han siger og har gjort det
altid. Nu kommer han her som fleksjobber tre gange om ugen.
Han peger ned i printpladen fra
et nyt fladskærms-TV. To små billige
kondensatorer er gået.
- Normalt skifter vi hele printpladen.
Den koster 400 kroner.
TV-et kommer til at virke igen. Men

andre ting er sværere at lave. Ejner
finder en vandkoger fra reolen, der
har kostet 4-500 kroner.
- Den her kan vi ikke få stumper til.
De er ofte limet i stedet for skruet
sammen, og derfor sværere at skille
og dermed sværere at reparere.
Jeg har lovet Ejner at jeg ikke forstyrrer ham for meget, for hans tid i
værkstedet skal bruges effektivt, så jeg
forlader Ejner igen mellem skruer, ledninger og vender tilbage til Knud Anker.
Til at begynde med, for tolv år siden,
var det mest pensionister der kom i
reparationsværkstedet.
Folk født i tiden efter krigen der
har en anden ressourcebevidsthed.
Men det er andeledes i dag.
- I dag kan vi altså også mærke, at
der kommer unge mennesker, som
godt vil have os til at kigge på noget,
fortæller Knud Anker.
Der er en stigende forståelse i samfundet af, at vi ikke bare kan blive ved
med at bruge og kassere.
- Jeg tror på, at der er ting i skred.
Alene af den enkle grund at vi er tvunget. Ressourcerne er svindende og der
kommer ikke nyt tin, kobber og jern
igen.
Miljøministeriet har da også fornylig
lavet en ressourcestrategi fordi det er
tydeligt, at en række nødvendige ressourcer vil forsvinde inden for de næste
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årtier, hvis vi fortsætter med at bruge
dem i samme tempo.
- Og så er der også grænser for,
hvor meget plads vi har til at efterlade
de ting, vi ikke kan bruge mere.
Det er svært at bryde cirklen fordi vi
som forbrugere fokuserer på den kortsigtede pris. Producenterne laver derfor
varer som man tjener relativt mindre på,
men som kan sælges oftere. Derfor bliver produkterne stadigt billigere, men
med kortere levetid. Som forbruger kan
man prøve at vælge de produkter, der
har bedre holdbarhed, men det er ikke
altid nemt at gennemskue, hvad der
kan repareres og hvad der ikke kan.
- Vi prøver at presse på for at forbrugerrådet skal se på hvor reparationsegnet et produkt er, når de skal vurdere
det. Hvor nemt er det at få fat i reservedele? Hvor nemt er det at skille ad, så
man kan sætte reservedele i?
For at bryde cirklen skal vi tænke
nye måder at producere og forbruge på,
så producenterne får andre incitamenter for at lave mere holdbare produkter.
Det er en af tankerne i bevægelsen
cradle-to-cradle.
Knud Anker forklarer at vi i stedet for
at købe et fjernsyn, som producenten
så ikke har noget ansvar for efter garantiperioden, så kunne vi måske i stedet
hvert år betale et mindre beløb for en
service i form af rådighed over et vel-
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fungerende fjernsyn.
- Du betaler måske 600 kroner om
året i stedet for 5.000 kroner én gang.
Men så har du til gengæld sikkerhed for,
at du har et up-to-date fjernsyn, der fungerer og som bliver sat i stand eller udskiftet, hvis der er et eller andet, der
ikke er som det skal være.
Det kan ændre den måde der produceres på, og gøre det mere attraktivt
at lave produkter der kan holde, men
som også kan repareres og opdateres.

FOR AT BRYDE CIRKLEN SKAL
VI TÆNKE NYE MÅDER AT PRODUCERE OG FORBRUGE PÅ, SÅ
PRODUCENTERNE FÅR ANDRE
INCITAMENTER FOR AT LAVE
MERE HOLDBARE PRODUKTER.

- Når man lægger de forskellige positive ting sammen, så er jeg lidt mere
fortrøstningsfuld. For ti år siden var der
ikke noget der hed cradle-to-cradle og
du var heldig, hvis du mødte en eller anden original af et ungt menneske, der
syntes at det var for meget, at man
bare smider ud. I dag er det nærmest
omvendt. Der er en meget stærk og
voksende forståelse af, at det simpelthen er for åndssvagt.

Det er blevet nemmere at se hvordan
tingene realistisk kan gøres anderledes,
men der er lang vej.
- Jeg er også så meget realist, at jeg
godt er klar over, at det kan godt tage
noget tid stadigvæk og vi er nødt til at
bakse med nogle rigtig tunge drenge,
siger han med henvisning til de producenter, EU-lovgivere og politikere, der
enten modsætter sig forandring eller i
hvert fald ikke er med til at hjælpe den
på vej.
Knud Anker fortæller, at han godt
kunne ønske sig en højere beskatning
af ressourcer og mindre skat på arbejde, så det bedre kan betale sig at få
ressourcerne tilbage ind i kredsløbet.
Så kan man som producent, reparatør
og forbruger blive mere interesseret i at
genbruge de råvarer, der er i produkterne, hvis det er væsentligt dyrere at købe nye. Med lavere skat på arbejde vil
reparationer og det manuelle arbejde i
forbindelse med genanvendelse af materialer blive billigere, Det er ofte først
og fremmest arbejdstiden der koster.
- Så ville vi blive overflødige. Men
der er lang vej endnu, siger Knud Anker
og konstaterer med et smil:
- Vi er her nok et par år endnu.

"

♥ Miljø- Energicenter Høje Taastrup
er kunde hos Merkur
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AFFALDSSORTERING 1

AFFALSMÆNGDE

61%

bliver genanvendt af
det samlede affald

9.102.000
tons affald PRODUCERER VI om året. Det er cirka 2 tons
per person, eller gennemsnitligt vores egen vægt i affald
hver 14 dag.

3

4 5

1 61% Genanvendelse
2 29% Forbrænding

2

1

Kilde: Affaldstatistik 2011, Miljøministeriet

3 6% Deponering
4 1% Midlertidig oplagring

MERKURS CO2-AFTRYK

5 3% Særlig behandling

23,7
Kilde: Affaldstatistik 2011, Miljøministeriet

tons CO2

AFFALDSSORTERING 2

38%

bliver genanvendt i
private husholdninger

Merkur har et negativt CO2-udslip og sparer miljøet for
næsten 24 tons drivhusgasser om året. Det skyldes, at vi
har investeret i sol og vindmølleanlæg for at kompensere for
vores forbrug af fjernvarme og el. De seneste år har det resulteret i en negativ CO2 påvirkning. Dertil kommer selvfølgelig effekten af vores kunders investeringer i for eksempel
alternative energikilder, som ikke er regnet med her.

TRANSPORT
3 45

1 38% Genanvendelse
1

2 54% Forbrænding
3 4% Deponering

2

4 2% Midlertidig oplagring

85.981 km

5 2% Særlig behandling

om året cykler og går Merkurs medarbejdere til og fra
arbejde, eller sammenlagt lidt over to gange rundt om jorden.
Kilde: Affaldstatistik 2011, Miljøministeriet
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NÅR ØKONOMIEN
BLIVER CIRKULÆR
Af Karl Johnsen, Pengevirke

Affald betragtes ikke længere blot som
noget vi bare skal af med. Se bare på siden af skraldebilerne – ”Affald er guld”. I
miljøministeriet taler man nu konsekvent om ressourcer i stedet for affald.
Den tankegang markerer muligvis et paradigmeskift i den måde, vi producerer
og forbruger på. Det skal være slut med
at bruge og smide ud, men derimod
skal vi beholde vores råmaterialer i
kredsløbet. I princippet uendeligt. Det
er det, Cradle to Cradle - eller på dansk
’Vugge til Vugge’ – handler om. Og en
række danske virksomheder udviser interesse for konceptet – eller er allerede
i gang.
VUGGE TIL VUGGE ER MERE END
GENBRUG
Når vi genbruger, forlænger vi brugen af
vores ressourcer. Men før eller siden
ender de alligevel på lossepladsen.
Vugge til Vugge handler om at designe
produkter sådan, at man kan beholde
materialerne i kredsløbet ved først at
genbruge, reparere, bruge igen og derefter genanvende komponenter i et nyt
eller tilsvarende produkt. Til sidst bringes råmaterialerne tilbage til en så ren
udgave af deres oprindelige form, som
muligt, så de i princippet kan bruges til
at lave det samme produkt igen.
Derfor kalder man også Vugge til
Vugge for cirkulær økonomi. Man deler

materialer op i to typer: Biologiske, som
skal genindtræde i den biologiske sfære ved for eksempel kompostering, og
tekniske materialer, der er øvrige råstoffer, som skal kunne bruges igen og
igen. Det, man før så som affald, ser
man i den cirkulære økonomi som en
ressource.

MAN KAN SPARE 3.400 MIA. KR.
ALENE I EUROPA, HVIS BARE
23% AF MATERIALERNE KOM
TILBAGE I KREDSLØBET. DER
ER RIGTIGT MANGE PENGE OG
ARBEJDSPLADSER, I DET HER.

DESIGNET SKAL TILPASSES
For at kunne blive ved med at bruge de
samme råmaterialer igen og igen, skal
man have styr på hele processen. Derfor skal brugen af materialerne, og hvordan de kan genanvendes og genindvindes, tænkes ind i designprocessen.
Produkterne skal designes, så man
nemt kan skille metaller og plastic fra
hinanden, så de bibeholder deres kvalitet, og det nye produkt bliver lige så
godt som det første. De biologiske produkter skal holdes fri for giftige kemikalier, så de til sidst kan komposteres og

komme tilbage i jorden.
Annette Hastrup og Søren Lyngsgaard fra konsulentbureauet Vugge til
Vugge Danmark arbejder med certificering og rådgivning af virksomheder, der
ønsker at optimere ressourcerne i deres
produkter. De fleste af deres kunder
starter med at få kortlagt, hvilke materialer der overhovedet er i deres produkter. Det er nemlig langtfra alle, der har
et overblik over det. Herefter kan man
begynde at se på, hvordan man kan
genbruge dele af eller hele produktet.
Annette Hastrup fortæller:
- Nogle af de firmaer, vi arbejder
med, etablerer take back-systemer (mulighed for at returnere brugte varer, emballage etc., red.). Det er jo, fordi de ser
en forretningsmæssig fordel i det.
DRIVKRAFTEN ER ØKONOMI
Drivkraften er økonomi. Det kan simpelthen betale sig at tænke i optimering
og genbrug af ressourcer, forklarer Søren.
- Man kan spare 3.400 mia. kr. alene
i Europa, hvis bare 23% af materialerne
kom tilbage i kredsløbet. Der er rigtigt
mange penge og arbejdspladser i det
her.
Virksomhederne kan tjene penge på
at bruge deres råmaterialer igen, eller
andre kan tjene penge på at tage andres kasserede produkter ind og gen-
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Søren Lyngsgaard og Annette Hastrup, er
henholdsvis Creative Director og Managing
Director i Vugge til Vugge Danmark, der hjælper
virksomheder med ændre deres produktion
efter Cradle to Cradle princippet.

FOTO: PENGEVIRKE

FOTO: DAVID BERING

FOTO: TROLDTEKT A/S

FOTO: TROLDTEKT A/S

FOTO: TROLDTEKT A/S

Troldtekt laver akustikplader til byggeri. De er blevet Cradle to Cradle
certificeret og har lavet en plan for hvordan de etablerer systemer der
skal tage imod deres produkter efter brug så 90% kan genanvendes i
2021. Derudover er der også planer for at reducere energiforbrug og
blive selvforsynende med vand.
FOTO: TROLDTEKT A/S
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anvende dem eller splitte råstofferne
op, så de kan indgå i produktionen igen.
Søren Lyngsgaard kommer med et eksempel:
- Grundfoss startede med at lave et
socialt værksted for folk, der ikke rigtig
kunne få et job. De skulle sidde og skille de brugte pumper ad. Men pumperne
er jo ikke designet til at blive skilt ad. Så
nu er de begyndt at tænke på, hvordan
man kan designe pumperne, så det bliver lettere at genanvende de sjældne
metaller i pumperne.
Producenterne skal bruge deres egne eller andres produkter som materialebank, hvor de henter det, de skal bruge, til deres produktion i stedet for at
hive de stadigt mere sjældne metaller
og jordarter op af jorden.
- Nogle ressourcer kan vi allerede nu
se en ende på forsyningen af, hvis ikke
vi gør noget, fortæller Annette Hastrup.
I 2013 udvidede EU listen over råstoffer, der kan blive kritisk mangel på
fra 14 til 20. Ud af en samlet liste på 54
stoffer der er afgørende for den europæiske økonomi. Så der er god grund
til, at flere og flere virksomheder bliver
interesserede i at genbruge materialerne fra deres egne produkter.

PENGEVIRKE - 3/2014

VUGGE TIL VUGGE OG DEN
CIRKULÆRE ØKONOMI ER
EN MÅDE VI POTENTIELT KAN
PRODUCERE OG FORBRUGE
UDEN AT SLIDE PÅ KLODENS
RESSOURCER.

FORBRUGEREN OG DEN DÅRLIGE
SAMVITTIGHED
Men der er stor forskel på, hvor nemt
det er at omlægge produktionen for
den enkelte virksomhed. De, der er
kommet længst herhjemme, er Troldtekt, som laver lyddæmpende loftsplader, og tæppefirmaet Egetæpper. De er
begge kunder hos Vugge til Vugge
Danmark. Egetæpper har fået certificeret flere af deres tæppefliser, og de tager fliserne retur efter brug. Ofte er der
nemlig en stor del af fliserne, der ikke
bliver slidt.
- De kan tage tæppefliser retur, rense dem, der ikke er blevet slidt, og sælge dem igen, fortæller Annette Hastrup.
Søren Lyngsgaard supplerer:
- Det er dér, det største miljømæssi-

Vugge til Vugge Danmark ApS rådgiver om
Cradle to Cradle og cirkulær økonomi.
De hjælper virksomheder på tværs af brancher med at skabe ressourceeffektive,
bæredygtige og værdiskabende løsninger.
Cradle to Cradle princippet er, at alt kan
indgå i biologiske eller tekniske kredsløb,
så vi får ressourcer nok til verdens forbrug.
Vuggetilvugge.dk

Ege har certificeret en tæppeflise som bruges
i virksomheder. Fliserne kan tages retur og renses da en del af fliserne fx i hjørner ikke slides.
FOTO: EGE PRESSEFOTO

ge potentiale ligger. Der sparer du materialerne 100%.
Der er mange virksomheder, der er
interesserede. Fra de helt små til de rigtigt store.
- Der er store muligheder nu for folk,
der vil lukke de her kredsløb. Der er også mere opmærksomhed på det blandt
forbrugerne. Hvad er det, vi køber? Og
hvordan kommer vi af med det bagefter?
Vugge til Vugge og den cirkulære
økonomi er en måde vi potentielt kan
producere og forbruge uden at slide på
klodens ressourcer. Forudsætningen er
selvfølgelig, at energiforsyningen er
100% vedvarende. Modsat er der i en lineær økonomi kun en måde at handle
ansvarligt på, nemlig at begrænse vores
forbrug. Men er vi parat til at yde de
nødvendige ofre?
- Vi er vant til at have en høj levestandard, og det er der mange ude i
verden, der også gerne vil have. Derfor
bliver vi nødt til at finde på noget nyt. Vi
kan ikke spare os ud af problemerne, siger Annette Hastrup.

"

♥ Vugge til Vugge Danmark Aps
er kunde hos Merkur
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SMID IKKE
UD!
Det er spild af ressourcer, hvis kaffegrumset ryger i skraldespanden, mener norske Siri Mittet.
Hun har startet firmaet Gruten, på dansk Grums, der udnytter kaffegrums fra Oslos kaffebarer
til svampedyrkning og sæbeproduktion.
Af Siri Mittet, Gruten A/S

For ca. 2 1/2 år siden deltog jeg i et
kompostkursus med regnorme, afholdt
af Omstilling Sagene, et miljøvenligt
projekt i hjertet af Oslo. Jeg begyndte
at fodre regnorme med den daglige
dosis af kaffegrums, og fandt hurtigt ud
af at de elsker kaffe. Jeg havde allerede
tænkt meget over hvordan vi i Norge
drikker enormt meget kaffe, og at næsten alt vores kaffegrums bliver smidt
ud og derefter brændt.
SPILD AF RESSOURCER
Kaffegrums har meget næring (under
1% ender i koppen). Det er sløseri med
værdifulde ressourcer, når grumset
ender i affaldsposen. Transport og forbrænding forårsager derudover miljøog klimaproblemer. Det tog hverken
lang tid eller megen søgning på internettet, før jeg fandt ud af at kaffegrums
kan bruges til rigtig meget. Og at der
allerede fandtes initiativer rundt omkring i verden, der fokuserer på kreativt
genbrug af denne næsten ubrugte
ressource.
GODT TIL SVAMPE
Det allermest spændende jeg fandt
ud af var, at kaffegrums er velegnet som
middel til at dyrke en gourmet Østershat (pleurotus ostreatus). Jeg læste om
flere initiativer i udlandet, der allerede
gjorde netop dette, og i foråret 2013
besøgte jeg et par projekter i England
og Tyskland for at lære mere. Jeg tog

idéen med mig hjem, med det formål at
opstarte en virksomhed i Oslo, der havde fokus på produktion af Østershat.
STARTEDE I MAJ
I midten af maj etablerede jeg selskabet
Gruten A/S. I tillæg til at producere minisvampehaver (dyrkningspakker, der giver normale folk uden erfaring mulighed
for at fremdyrke Østershat hjemme i sit
eget køkken), så har jeg en plan om at
producere og sælge kaffe-scrub sæbe
(naturlig sæbe med økologisk kokos,
olivenolie, lavendeolie og kaffegrums).
SAMARBEJDER MED CAFEER
I løbet af foråret har jeg indgået et samarbejde med en række kaffebarer og
bagerier i Oslo, hvor jeg henter kaffegrums. Mange flere er interesserede i at
være med i projektet, og med tanke på
at jeg kun kan bruge en brøkdel af hvad
der dagligt produceres af denne ressource, så har jeg planer om at etablere
et netværk, der forbinder kaffegrumsproducenter med interesserede privatpersoner og grupper, der ønsker at benytte sig af al den kaffegrums der
produceres derude.

"

Gruten A/S har konto i Cultura Bank
Grutens hjemmeside er under konstruktion,
men deres facebookside findes her:
www.facebook.com/gruten - den har
daglige opdateringer.

Artiklen er fra Cultura Bank i Norge. Cultura
er medlem af Global Alliance for Banking on
Values og er den eneste bank i Norge, der
bliver drevet efter principper for Social Banking.
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KLAR-PARAT...

OMSTILLING

Kan vi forestille os et vestligt samfund, der er sluppet fri af olieafhængighed, der
modstår globale økonomiske kriser og ansvarligt reducerer sit CO2-udslip væk
fra truende klimaforandringer?
Af Bjarne Gantzel Pedersen, Omstilling Danmark
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Omstilling Danmark startede op kort tid
efter COP15 og fik hurtigt vind i sejlene,
fordi det var tydeligt at folk selv må gøre
en indsats for en bæredygtig omstilling.
Hvis vi skal vente på politikerne, så
kommer vi for sent. Når vi foretager beslutninger om energi, transport, fødevareproduktion mm, så er det nødvendigt
at tænke flere generationer ud i fremtiden.
Vi bidrager ikke væsentligt til politikernes mål om forøget konkurrenceevne og finansiel vækst – men er det
ikke også på tide, at vi gør op med den
myte? – En myte, fordi det er mere overtro end videnskab at forestille sig, at
man kan hive uendelige ressourcer ud
af én jordklode. Selv om forbruget går
ned, så går kurven op på ”lykkekontoen”. Det er da en rigtig win win situation.
GRUNDLÆGGEREN
Transition Towns grundlægger, Rob
Hopkins, er oprindeligt permakulturunderviser. Permakultur er en metode
til blandt andet at dyrke bæredygtigt og
økologisk og permakultur har 3 smukke
etiske grundsætninger: omsorg for jordkloden, omsorg for mennesker og dyr
samt fri bevægelighed og fair fordeling
af overskud og planetare ressourcer.
Dette livssyn tog Rob med ind i
Totnes, en lille by i Sydengland, da
han startede initiativet Transition Town

Totnes op i 2006. Det blev en stor succes og spredte sig hastigt op gennem
England, videre til Holland og Sverige
og i dag tæller Transition Network 1.130
registrerede initiativer i 43 lande. De har
produceret to film, og Rob har skrevet
tre bøger om bæredygtig omstilling.

... DET VAR TYDELIGT AT FOLK
SELV MÅ GØRE EN INDSATS
FOR EN BÆREDYGTIG OMSTILLING. HVIS VI SKAL VENTE PÅ
POLITIKERNE, SÅ KOMMER VI
FOR SENT.

BÅRET AF INTERESSE
Omstilling Danmark er også i en omstillingsproces. Den nye kernegruppe har
gennemgået en proces, hvor vi har genformuleret kerneværdierne i Transition
Towns. Vi vælger at fokusere på positiv,
konstruktiv, interessebåret, bæredygtig
omstilling. Rob siger blandt andet ”at
det skal føles mere som en fest og mindre som en protest” – og vi er helt enige. Der er mange mennesker, der kritiserer vores samfund, politikerne og
manglende parathed til nødvendig omstilling. Denne kritik er også vigtig, men
bare ikke særlig motiverende. I Robs

seneste bog ”The Power of Just Doing
Stuff” opfordres folk til at handle fremfor
mere snak. Om det er et lille eller stort
projekt er mindre væsentligt. Så længe
I er tiltrukket af det, at det giver mening
og er bæredygtigt, så er det bare om at
komme i gang.
Én af vores arbejdsgrupper ser på,
hvordan man kan genbruge lukkede
kirker. Gruppen hedder Omstillingsrum
og arrangementerne her kunne for eksempel være sociale, kulturelle, informative og så videre. En anden ny gruppe har startet en gave-cirkel, hvor man
byder ind med gaver, for eksempel
adgang til kolonihave eller walk’n’talk
om transition towns og i næste runde
kan man selv ønske sig noget, for
eksempel en vinterfrakke eller hjælp
til at huse 50 mennesker der kommer
fra hele verden til København.
ENERGI-NEDTRAPNING
I omstillingsmodellen er der 12 trin og
ét af dem er at lave en energi-nedtrapningsplan. Den største og letteste reduktion af CO2 findes ved at reducere
energiforbruget. Brug din kreativitet og
undersøg, hvor der kan spares. Et andet
trin handler om at genlære hvordan
man gjorde i ”gamle dage” – dengang
man reparerede ting i stedet for at smide ud og købe nyt. Her skyder der reparationscaféer op, hvor vi udveksler erfa-

!
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Bjarne Gantzel Pedersen

OMSTILLING DANMARK
Omstilling Danmark afholdt i foråret foreningens første årsmøde på Samsø, sammen
med fem andre grønne foreninger og 400
deltagere.
I september var Omstilling Danmark vært for
den internationale omstillingsbevægelse
hvor repræsentanter fra cirka 20 lande deltog i et 4-dages program.
Se mere på: www.omstillingdanmark.dk
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ringer med at sy
dringerne, men
bukser, fikse comsammen med anVED AT HJÆLPE HINANDEN
putere etc. Eller
dre interesserede
GENNEM STØTTE, ERFARINGSdet kan være at
i nabolaget starte
UDVEKSLING OG SAMARBEJman byttede sig
projekter der
DE, SÅ ÆNDRER VI VORES
til det man mangtrækker i den rigtiVERDENSSYN FRA AT VÆRE
lede – og her
ge retning, for ekSEPAREREDE TIL AT VÆRE FORskyder der så
sempel byhaver,
BUNDNE
byttemarkeder op
som der også ses
i dag. Et tredje trin
flere og flere af.
handler om læringsstilen. Vi bruger gerOg stor tak til de første der tog dialogen
ne open space og andre kreative informed kommunen og fandt godkendelse
mationsdelings- og idegenererings-tektil disse. Omstilling Danmark har også
nikker for at aktivere folk og få en mere
indledt et samarbejde med Aalborg Unifri dialog, fremfor envejskommunikation, versitets program for Bæredygtig Byudsom kan være søvndyssende.
vikling og United Nations Environment
Program. Dette samarbejde ser vi alleSAMMENHOLD I LOKALSAMFUND
rede nu de første frugter af.
I udkantsdanmark eller vandkantsdanmark ser jeg et stort potentiale med
SAMARBEJDSSAMFUND FREM FOR
transition towns. Fordi modellen også
KONKURRENCESAMFUND
bidrager til at ryste folk sammen, få
Fremtiden handler i højere grad om medem til at føle stolthed ved deres lokalre samarbejde end øget konkurrencesamfund, samarbejde, opstarte projekevne. Herved forventer vi mindre stress
ter med lokal fødevareproduktion (for
og vækst på lykkekontoen.
eksempel i by- og skovhaver) og energiNår verden forandrer sig, som den
produktion (for eksempel vindmølle- og
gør nu, så forandrer vi mennesker os
solcellelaug), men også kulturelle og
også. Dette kan give anledning til mansociale arrangementer, film- og forege følelser, blandt andet modløshed.
dragsaftener. I Danmark ser vi at omstilHer ønsker Omstilling Danmark også at
lingsinitiativer trives bedre i små
støtte med kurset Inner Transition, som
lokalsamfund end i storbyerne. Vi vil
handler om den personlige omstilling
gerne brede ideen endnu mere ud,
og modstandsdygtighed. Ved at hjælpe
men også øge indsatsen i storbyerne.
hinanden gennem støtte, erfaringsudInteressen er heldigvis stigende.
veksling og samarbejde, så ændrer
Med vores samarbejdspartnere ser
vi vores verdenssyn fra at være separevi på hvilke barrierer folk har, siden de
rede til at være forbundne og med den
ikke for alvor går i gang med en bæretilgang til hinanden og kloden er der
dygtig omstilling, men nøjes med afabsolut basis for håb.
faldssortering og skift til lavenergi-pærer. Opfordringen er jo ikke at man
Omstilling Danmark er kunde
alene skal tage ansvar for klimaforanhos Merkur

"
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AURION BYGGER GLUTENFRI
MØLLERI

$ Mølleriet Aurion udvider med faciliteter til
forarbejdning af glutenfri havre, boghvede, hirse og quinua. Den glutenfri afdeling bliver 187
m², hvor glutenfri råvarer kan renses, afskalles,
vaskes, ristes, formales og pakkes helt isoleret
fra den øvrige produktion af hvede, byg og rug,
som er glutenholdige. Aurion er en af Merkurs
første kunder, og virksomheden har fået en stor
del af udvidelsen finansieret gennem Merkur,
samt gennem en aktieudvidelse. Produktionsdirektør Jørn Ussing Larsen siger:
- Merkurs opbakning har været et vigtigt element for Aurions udvikling gennem årene.
Den glutenfri afdeling er en del af en større
udvidelse af produktions- og lagerfaciliteterne.
Byggeriet startede i april måned i år, og huset
står færdig i slutningen af oktober.
FOTO: UNSPLASH.COM

FOTO: AURION

VIND ER BILLIGST

$ Den billigste måde, Danmark kan skaffe sig
ny elkapacitet på, er ved at sætte nye vindmøller op på land. Det viser en ny analyse, som
Energistyrelsen har lavet.
Energistyrelsen har undersøgt, hvad det koster at etablere forskellige typer anlæg til elproduktion. Og konklusionen er meget klar: Vindmøller på land slår alle andre teknologier. De
beregnede elproduktionsomkostninger er således lidt over 30 øre pr. kWh ved etablering af
landvind og knap 60 øre pr. kWh ved havvind og
nye centrale værker på kul og naturgas.
- Jeg er glad for, at analysen viser, at vind
også økonomisk er den rigtige vej at gå, siger
klima-, energi- og bygningsminister Rasmus
Helveg Petersen.
Analysen viser helt generelt, at der er brug
for støtteordninger, hvis man vil investere i ny
elkapacitet. Den nuværende elpris er for lav til
at dække omkostningerne. Det gælder uanset,
om man vil investere i vindmøller eller kraftværker.
- Når vindenergi i dag er billigere end andre
energiformer, så skyldes det ikke mindst et stort
engagement og en stor professionalisme på
området. Det gælder både hos forskere, virksomheder og politikere. Vi har brug for en langsigtet og stabil energipolitik for at sikre, at vedvarende energi både i dag og i fremtiden er det
oplagte valg, siger Rasmus Helveg Petersen.

FOTO: UNSPLASH.COM

NUL AFFALD I SAN FRANCISCO

$ Byen San Francisco i USA har sat det ambitiøse mål at være fri for affald i 2020. For at
undgå at brugte ressourcer lander på lossepladsen skal forbruget reduceres. Så meget som
muligt skal derefter genbruges i sin nuværende
form og til sidst skal materialer genanvendes eller komposteres, så de igen kan indgå i nye produkter eller som muld.
For at nå målet vil bystyret gennemføre en
række lovændringer, der er rettet mod produktion og indpakning, forbrug og affaldssortering,

som sammen med økonomiske incitamenter og
borgerinitiativer skal stoppe ophobning og forbrænding af affald helt. Det er for eksempel ikke
længere tilladt at sælge vand i plasticflasker på
offentligt område og både private og virksomheder opfordres til at sortere deres affald. Det
har allerede givet resultater og over 80% af affaldet genanvendes. Blandt andet omsættes
madaffald fra restauranter og husholdninger til
muld til Californiens vinproduktion.
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SAMFUNDSØKONOMI
ER RESSOURCEFORVALTNING
Af Lars Pehrson, Administrerende direktør i Merkur
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Når vi skal se på hvor rigt et samfund vi har,
bør vi et øjeblik se bort fra pengene.
Økonomi er nemlig ikke det samme som penge

Ordet økonomi kommer af græsk og
betyder husholdning. At holde hus betyder at forvalte de ressourcer, man har til
rådighed, på den bedst mulige måde,
uanset om det er en privat familie, eller
den samlede husholdning for f.eks.
Danmark eller EU – eller hele kloden.
I forhold til familien er et samfund naturligvis meget mere komplekst. De enkelte handlinger udløser nye handlinger,
som man kun til en vis grad kan koordinere. Samfundet er et økonomisk økosystem, der på mange måder fungerer
som et naturligt økosystem. I et samfund, hvor vi indser, at vi er indbyrdes
afhængige af hinanden, er økonomiens
formål at øge livskvaliteten for samfundets medlemmer.

ner kan vi organisere arbejdet på nye
måder, som kan skabe endnu mere
værdi.

PENGENE ER IKKE ØKONOMIEN
Men lad os holde fast i ressourcerne. Vi
har nemlig vænnet os til at betragte
pengene som det, der i sidste ende afgør, hvad der er muligt for os at gøre og
beslutte som samfund. Men pengene er
en social konstruktion, bygget på tillid
mellem mennesker og udtryk for vores
indbyrdes tilgodehavender. Pengene afspejler økonomien, men pengene ER ikke økonomien.
Økonomien er derimod udnyttelsen
af de tilgængelige ressourcer. Klassisk
taler man om tre kategorier af ressourcer, nemlig: Naturgrundlaget, arbejdskraften og viden/kreativitet. Naturgrundlaget er f.eks. landbrugsjord, fiskene i
havet og energiressourcer. Arbejdskraften giver sig selv. Det er vores arbejde,
der forarbejder naturressourcerne og
dermed skaber værdi. Det gør vi blandt
andet på baggrund af erfaringer, og
med vores kreative og intellektuelle ev-

fornødne arbejdskraft, som skal kunne
undværes andre steder, og endelig skal
vi vide hvordan man bygger en bro, der
kan holde. Ellers risikerer vi at spilde de
andre ressourcer.
Alle tre ressourcekategorier kommer
altså i spil. Kan alle tre forudsætninger
opfyldes, kan broen bygges, set fra et
samfundsmæssigt perspektiv.
Al økonomi handler om at bringe de
tre typer af ressourcer i spil. Penge er i
den sammenhæng ikke nødvendige
som sådan, men de kan gøre processerne og overblikket lettere. For at se
de grundlæggende realiteter i økonomien klarere, vil det til en begyndelse være nyttigt at tale om de konkrete ressourcer alene og lade pengene vente.
Det vil øge bevidstheden om vore reelle
muligheder og begrænsninger.

AT BYGGE EN BRO
Skal man for eksempel bygge en bro,
skal alle tre typer ressourcer være til
stede. Tømmer, stål, beton, eller hvad
man nu skal bygge broen af. Hvis vi ikke
har dem selv, skal vi bytte os til dem,
med det vi har. Vi skal også have den

PENGENE AFSPEJLER
ØKONOMIEN, MEN PENGENE
ER IKKE ØKONOMIEN

NATURRESSOURCERNE
Vi har længe opført os, som om natur-

ressourcerne var ubegrænsede. Efterhånden som jordens befolkning er vokset og vi er blevet meget mere
effektive, bliver det tydeligt, at det ikke
er tilfældet. Vi kan reelt tømme havet
for fisk eller fælde al skov, hvis vi ikke
beslutter, at det vil være en meget dårlig og kortsigtet idé. Vi er derfor nødt til
at indse, at en form for både national og
global ressourceforvaltning er nødvendig, hvor svært det end måtte være.
”Markedet” forhindrer ikke, at vi tømmer
havet.
Paradoksalt nok er energi den eneste ressource, der principielt ikke er
mangel på, da solen leverer mere energi, end vi nogensinde kan bruge.
ARBEJDET
I modsætning til naturressourcerne er
der ikke umiddelbart mangel på arbejdskraft. Der er 25 mio. arbejdsløse i
EU og nogle steder er ungdomsarbejdsløsheden 50%. Det er ikke god ressourceudnyttelse, vil de fleste nok være enige om – de menneskelige
konsekvenser usagte.
Vores evne til at organisere arbejdet
mere og mere effektivt betyder, at færre
mennesker er nødvendige til at producere den samlede befolknings fornødenheder. Derfor har det været meget
naturligt, at en del af produktivitetsfremgangen har givet sig udslag i kortere arbejdstid.
Fra 1900 til 1990 er den ugentlige arbejdstid i Danmark faldet fra 60 timer til
37 timer. Siden 1990 har arbejdstiden
været konstant, selv om produktivitetsstigningen er fortsat. Nu synes vi tværtimod optaget af at ”øge arbejdsudbuddet”, dvs. øge det samlede antal
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arbejdstimer, og derfor afvises al tale
om nedsat arbejdstid.
KREATIVITET OG VIDEN
I modsætning til de to andre kategorier
er der ingen umiddelbare fysiske begrænsninger i viden og kreativitet. Men
da effekten af at bruge flere kræfter på
at vinde ny viden eller bruge tid på kulturelle formål, ikke altid kommer så tydeligt til syne, og slet ikke på kort sigt,
er vi ofte for tilbageholdende med at investere her. Vi opfatter det som ”udgifter”, selv om vi ikke har produktionsjob
at tilbyde i stedet. Tænk f.eks. hvad en
øget forskningsindsats omkring solenergi allerede fra 1970’ernes oliekriser kunne have betydet for dagens energiforsyning – i stedet gjorde den nemme og
begrænsede fossile energi os ”dovne”,
så vi brugte kræfterne på alt muligt andet.
Vi har anbragt os i en klemme, som
vi har svært ved at komme ud af. Millioner af mennesker mangler job, og vi
forestiller os, at de eneste ”rigtige” job
vil være at sætte dem til at producere

PENGEVIRKE - 3/2014

VI HAR ANBRAGT OS I EN
KLEMME, SOM VI HAR SVÆRT
VED AT KOMME UD AF. MILLIONER AF MENNESKER MANGLER
JOB OG VI FORESTILLER OS, AT
DE ENESTE ”RIGTIGE” JOB VIL
VÆRE AT SÆTTE DEM TIL AT
PRODUCERE VARER. MEN VORES EVNE TIL AT PRODUCERE
OVERSTIGER VORES EVNE TIL
AT FORBRUGE.

varer. Men vores evne til at producere
overstiger vores evne til at forbruge.
Forbruget står stille og opsparingen stiger. Finansministeren trygler ”sving dankortet!”, men vi orker ikke.
KORTSIGTET UDNYTTELSE AF
NATURRESSOURCER
Dertil kommer, at der ikke er naturressourcer til et øget forbrug, i hvert fald ikke på den måde vi forbruger i dag. Nyt
masseforbrug i den rige del af verden
er åbenlyst ikke vejen frem, når der og-

så skal være noget til befolkningen i de
dele af verden, hvor man stadig mangler meget af det basale. Vores økonomi
fungerer på en måde, der fremmer en
kortsigtet udnyttelse af ressourcerne.
F.eks. opleves det som rentabelt at fælde regnskoven og dyrke soja, fordi der
er en god pris for foderstoffer til den stigende efterspørgsel efter kød. Men
regnskoven i sig selv er ikke værdisat
udover værdien af tømmeret. Dens betydning for økosystemet kan ikke gøres
op i penge – og sættes derfor i praksis
til en værdi på nul. Det, der er uerstatteligt, behandles økonomisk som værdiløst.
HVAD SKABER LANGSIGTET VÆRDI?
Vi bliver nødt til at udvikle metoder til at
registrere omkostninger eller værditab,
som kan holdes op mod indtægterne,
for at få et billede af, om en aktivitet virkelig skaber langsigtet værdi, eller om
den reelt nedbryder værdier. I Danmark
kom vi for årtier siden frem til et sundt
princip, der går i den retning: Forureneren betaler! Det bragte os faktisk et
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stykke ad vejen, selv om energisektoren og landbruget i for høj grad har kunnet sno sig udenom.
Hvis ikke den reelle værdiskabelse
ud fra en helhedsbetragtning hænger
nogenlunde sammen med det økonomiske afkast, bliver vi ved at sidde fast i
umulige diskussioner, som vi f.eks. ser
mellem pensionskasser og nogle af deres medlemmer. Der efterspørges f.eks.
klimarigtige investeringer, som afvises
med henvisning til et lavere afkast. Men
forskellen skyldes typisk omkostninger,
der ikke betales eller værdiskabelse,
der ikke sættes kroner på. Og som der
måske vanskeligt kan sættes kroner på
– selv om alle nok er enige om, at ren
luft betyder enormt meget for livskvaliteten.
FLERE JOBS UDEN FLERE
FORBRUGSGODER
Men derudover består et grundlæggende problem: Hvordan kan vi øge brugen
af arbejdskraft - altså skabe flere jobs uden samtidig at øge produktionen af
forbrugsgoder, som der ikke er behov

for eller ikke er ressourcer til?
Det bliver ikke let og der vil uden
tvivl være mange måder at løse det på.
Men vi kan allerede nu se nogle retninger, som det er værd at undersøge nærmere.
Fokus skal flyttes fra arbejdsproduktivitet til ressourceeffektivitet. I stedet
for at klemme endnu 10% ud af en arbejdstime, kan der vindes rigtig meget
ved at udnytte de fysiske ressourcer
bedre. Mindre skat på arbejde og mere
skat på ressourcer og ejendom vil skubbe i den rigtige retning. Men tør vi tænke et system uden skat på arbejde?
Vi skal producere på en anden måde. Produkter af højere kvalitet er dyrere, men holder længere, og samlet set
er de billigere. Måske er det en bedre
løsning at leje frem for at eje vores TV,
vores køleskab og vores sofa?
Vi skal desuden have investeringer
frem for forbrug. Hellere isolere huset
end at putte mere elektronik på værelserne. Og så skal vi have mange flere
fælles investeringer i rationelle (kollektive) trafik- og energiløsninger. Det er op-

lagt at sætte pensionsmilliarderne i spil
her.
Vi skal også have meget mere forskning og udvikling og mere kultur. Det er
investeringer i fremtiden og giver os ny
energi og kreativitet. Hellere en teaterbillet end endnu et par bukser til klædeskabet.

DET, DER ER UERSTATTELIGT,
BEHANDLES ØKONOMISK SOM
VÆRDILØST.

Og så skal vi undgå at pengene hober sig op, uanset om det er uforholdsmæssig privat opsparing, enorme ophobede overskud i store virksomheder,
skattely eller store fonde, der investerer
på finansmarkederne i stedet for i den
virkelige økonomi. Finansministeren
har ret: Pengene skal flyde - men de
skal flyde derhen hvor de skaber mest
langsigtet værdi.

"
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HAR DU
DEN RIGTIGE
PENSION?
De færreste synes, at det er spændende at beskæftige sig med pension,
før man er nået den alder, hvor man skal begynde at bruge den.
Men der er to gode grunde til at kigge på den allerede nu.
Af Karl Johnsen, Pengevirke

FOTO: UNSPLASH.COM
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For de fleste mennesker er deres
pension den største opsparing, de har.
De danske pensionsformuer var i 2012
på 3.600 mia. kr. Det er derfor langt fra
lige meget, hvor din pension er placeret. Man kan gøre meget gavn med sine
pensionspenge, og mange gange kan
man også få flere penge ud af det selv.
Jo tidligere, du træffer de rigtige valg
omkring din pension, des mere besvær
og penge sparer du senere. Lad os først
kigge på, hvad de forskellige pensionsordninger indebærer.
RATEPENSION
Ratepensionen udbetales over en valgfri periode på 10-25 år. Du kan knytte
forskellige personforsikringer til, så du
og din familie er sikret, hvis du mister
din erhvervsevne eller dør.
Du kan maksimalt indbetale 50.900 kr.
om året (i 2014). Hvis du er selvstændig,
kan du dog til og med 2014 indbetale
op til 30% af årets overskud. En ratepension kan både oprettes som en
privat- eller en arbejdsgiverordning.
LIVRENTE
En livrente sikrer dig et månedligt beløb
resten af livet, uanset hvor længe du
lever, i modsætning til ratepensionen,
som stopper efter den aftalte udbetalingsperiode. Ligesom ratepensionen
kan du oprette en livrente både som
en privat- og en arbejdsgiverordning.
Som arbejdsgiverordning er der ikke
nogen grænse for, hvor meget man må
indbetale. Der er heller ikke en beløbsgrænse for private, men det er dog kun
indbetalinger op til 46.900 kr., der er
fradragsberettiget i samme år. Indbetaler du mere end 46.900 kr. kan fradraget fordeles over de kommende år.
Hvis du har sparet lige meget op på
en ratepension og en livrente, vil du få
udbetalt mere månedligt fra ratepensionen, fordi livrenten giver en livsvarig
ydelse i modsætning til ratepensionen,
der stopper efter den aftalte udbetalingsperiode. Men hvis du lever længe,
kan du sagtens ende med at få mest
udbetalt fra livsrenten.

ALDERSOPSPARING
Der kan maksimalt indbetales 28.100 kr.
om året (i 2014) på en aldersopsparing.
Du skal ikke betale skat eller afgift af
udbetalingerne, da du ikke har fradrag
for indbetalingerne.
Aldersopsparingen kan udbetales som
et engangsbeløb eller i mindre portioner, når du når pensionsalderen.
KAPITALPENSION
– FRADRAGSRET OPHØRT
Der er ikke længere skattefradrag for
indbetalinger på kapitalpensioner. Du
kan godt beholde en kapitalpension
hvis du allerede har en, men du kan ikke indbetale på dem længere. Derfor
kan det være en god ide at omlægge til
en anden type pension. I resten af 2014
betaler du kun 37,3% i skat ved fx omlægning til en aldersopsparing, og derefter vil skatten være 40%, når du enten
omlægger eller får den udbetalt.

DU KAN PLACERE DIN PENSION
I FOR EKSEMPEL VEDVARENDE
ENERGIKILDER OG MIKROLÅN,
UANSET HVILKEN TYPE ORDNING DU VÆLGER.

OPSPARING ELLER ETISKE
INVESTERINGER
For både kapitalpension, aldersopsparing og ratepension i Merkur gælder
det, at din opsparing enten kan stå på
en bankkonto og trække renter eller
kan investeres i bæredygtige og etiske
investeringsforeninger. Desuden har
Merkur et samarbejde med pensionsselskabet AP Pension, der også giver
os mulighed for at tilbyde dig livrente
med adgang til Merkurs investeringsprodukter, så du kan placere din pension i for eksempel vedvarende energikilder og mikrolån, uanset hvilken type
ordning du vælger.

SKAT
Den væsentligste grund til at spare
op på en pensionskonto frem for en
almindelig opsparingskonto er, at dit
afkast bliver beskattet anderledes. For
alle ordningerne gælder, at du årligt
betaler 15,3% i skat af dine renter eller
værdistigninger i værdipapirer. Det er
væsentligt lavere end for en normal
opsparing. For rate- og livrente får man
desuden et skattefradrag for indbetalingerne, mens udbetalingerne beskattes
som indkomstskat. Derved bliver du
beskattet senere i livet, hvor du måske
har en mindre indtægt og derfor måske
betaler en mindre skattesats.
ARBEJDSGIVERPENSIONSORDNINGER ELLER FIRMAPENSIONER
Mange har en pensionsordning gennem
deres arbejde, som arbejdsgiveren også indbetaler til. Det vil typisk være en
ratepension eller livrente. Du har ikke
altid indflydelse på hvilken bank eller
pensionsselskab du skal indbetale til,
men hvis du er i tvivl, kan du altid spør
ge din rådgiver i Merkur. Nogle gange
er det kun beløbets størrelse, der er
fastlagt, og du har mulighed for selv at
vælge, hvis du for eksempel gerne vil
have din pension i Merkur.
Der vil typisk være en arbejdsgiverdel
og medarbejderdel i indbetalingen.
Arbejdsgiverens del er fast, og medarbejderdelen har en minimumsgrænse.
Men du har ofte mulighed for selv at
indbetale mere. Når du skifter arbejde
bør du undersøge om det kan betale
sig at sammenlægge dine ordninger.
SNAK MED DIN RÅDGIVER
Pensionsområdet kan være uoverskueligt, fordi der er mange ordninger og
regler at holde styr på. Tag derfor en
snak med din rådgiver eller ring til vores
pensionsteam og hør, om du har den
bedste løsning. De vil gerne hjælpe dig.

"

21

22

GLOBAL ALLIANCE FOR BANKING ON VALUES
Merkur er medstifter af et internationalt netværk af værdibaserede banker.
I dag er der 25 banker i netværket fra seks kontinenter, der alle arbejder for
at finde bæredygtige løsninger på globale problemer. I denne serie bringer
vi i hvert nummer en artikel om en kunde fra en af netværkets banker.

PENGEVIRKE - 3/2014

Læs mere om GABV på: www.gabv.org

Keramik og jobskabelse
i San Francisco, USA
Gode fremstillingsvirksomheder vokser på grundlag af deres lokalsamfund.
Det at få unikke produkter designet og produceret lige nede om hjørnet skaber ikke
bare jobs – det fremmer lokalinnovation, miljømæssigtansvar, livskvalitet og stolthed.
De!e, i en nøddeskal, er ideen bag Heath Ceramics, en producent af keramisk kunsthåndværk som har været en del af Bay Areas lokalsamfund siden 1948.

Ingen hjælp i traditionelle banker
Da ejerne Robin Petravic og Catherine Bailey, som havde
købt forretningen i Sausalito området i 2003, ønskede at
åbne en afdeling i San Fransico som ville være stor nok til
at have design-, fabriks- og udstillingsfaciliteter under et
tag, troede de at de lokale banker ville vise sig som naturlige partnere. Med hjælp fra en kunde i New Ressource
Bank - SFMade (Fremstillet i San Francisco), en almennyttig organisation, der stø!er San Francisco’s fremstillingssektor - fik de øje på et perfekt sted i hjertet af Missiondistriktet. Petravic begyndte at opsøge de lokale banker.
- Jeg kunne ikke kende forskel på de såkaldte lokalsamfundsbanker og almindelige banker, fortæller Petravic.
Der var aldrig tale om et partnerskab, kun et regneark. Og
selvom Heath Ceramics var en stabil og indbringende
virksomhed, så tilbød bankerne kun at låne Petravic så

mange penge, som han havde råd til på nuværende tidspunkt at tilbagebetale – ”det var absurd,” siger Petravic,
”Hvorfor skulle jeg låne penge, jeg ikke behøver?”
E"er frustrerende møder med fem andre banker, blev
Petravic introduceret til New Ressource Bank. ”Det var

DET VAR FØRSTE GANG EN BANK VAR INTERESSERET I AT HJÆLPE OS MED AT FÅ VORES FORRETNING TIL AT VOKSE. DE BESØGTE VORES
FABRIK I SAUSALITO, SÅ HVORDAN VI RODUCEREDE VORES TING, OG DE TALTE MED VORES ANSATTE. SAMMEN LAVEDE VI ET UDKAST TIL EN LÅNEAFTALE, SOM VAR GOD FOR BEGGE PARTER,”

NEW
RESSOURCE- BANK
PENGEVIRKE
3/2014
New Ressource Bank blev startet af entreprenører indenfor teknologi, grønne businesspionerer og bank ansatte i 2006 i troen på at bæredygtighed kan opstå gennem et nyt
marked for sundere, renere og mere effektive løsninger. Banken har 36 ansatte.
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FOTO: HEATH

første gang en bank var interesseret i at hjælpe os med at
få vores forretning til at vokse. De besøgte vores fabrik i
Sausalito, så hvordan vi producerede vores ting, og de
talte med vores ansa!e. Sammen lavede vi et udkast til en
lånea"ale, som var god for begge parter,” fortæller Petravic. Heath Ceramics havde snart en kredit på 250.000 USD
og et tidsbegrænset variabelt lån på 2 millioner USD til at
finansiere firmaets ekspansion i San Francisco.
Lærer sine kunder at kende
Denne tilgang med at lære sine kunder at kende er central
i New Ressource Banks forretningsfilosofi. “Vi er en relationspræget bank,” siger Gary Groﬀ, vicepræsident og ansvarlig for pleje af kunderelationer, “fordi vi tager den tid
der skal til for at forstå en organisations behov og marked,
måler vi risiko på en anden måde. Finansiel bæredygtig-

hed er selvfølgelig en forudsætning, men vores forarbejde
gør os i stand til at indberegne immaterielle aktiver, såsom indvirkning på lokalsamfundet og integriteten hos
de involverede personer.”
Heath Ceramics' San Francisco afdeling åbnede dørene
tidligt i 2012. Med 2.787 m2 beskæ"iger den 28 ansa!e og
som indeholder et lagerrum, udstillingsrum, plads til et
galleri, et observationsrum til at følge produktionen, en
café og et teglværk, der kommer op at køre til e"eråret. Og
det er bare begyndelsen. Planen er at vokse yderligere i
den 5.574 m2 store bygning, samtidig med at tilføje nye job
og styrke lokalområdets økonomi. Det er en type vækst
som New Ressource ser frem til fortsat at stø!e.

"
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VISUALISERING: PLANENERGI MIDTJYLLAND/MIO SCHRØDER OG SUSAN JESSIEN

BLIV VINDMØLLEEJER

$ Kunne du tænke dig at være med til at opføre en vindmøllepark? Så se her hvordan du
kan være med uden at have millioner på kontoen.
I Aarhus bugt er der et spændende projekt i
gang med opførelse af havvindmøller. Møllerne
skal opføres ved Mejl Flak mellem Tunø og Samsø, fire kilometer fra kysten.
En del af møllerne udbydes i andele og derfor kan man med få tusinde kroner være med til
at gøre vores fælles energiforsyning mere grøn.
Andelene sælges af VAAB som er en forkortelse
af Vindmølleparken Aarhus Bugt. Møllerne vil
blive opført i løbet af 2017 og man forventer at

de vil bidrage til at reducere CO2-udslippet med
180.000 tons om året. Fordi møllerne er kystnære håber man, at man undgår de høje vedligeholdelsesudgifter, der er ved vindmøller der
står længere ude i havet, samtidig med at man
får gavn af, at der er mere vind ud over havet. De
kommer til at stå kun fire kilometer fra land, så
andelshaverne kan se deres møller.
- Det betyder også noget, at de kan ses fra
land. Mange af dem der går ind i det her, gør det
også fordi, de tror på en vedvarende energiforsyning og gerne vil give deres bidrag til den
udvikling, forklarer Søren Egge Rasmussen der
er bestyrelsesformand i energiselskabet NRGi,

der er medinitiativtager til projektet.
En andel kommer til at svare til en årlig energiproduktion på cirka 1.000 kWh eller et CO2
udslip på 500 kg. En dansker bruger i gennemsnit 8-9 tons CO2 pr. år.
Hvis projektet kommer godt fra start, vil Merkur tilbyde en lånemulighed til køb af andele,
som betales tilbage gennem en del af afkastet
fra møllerne. Hvis du er interesseret i denne mulighed, kan du skrive til arhus@merkur.dk og
skrive ”vindmøller” i emnefeltet. Så vil du blive
kontaktet hvis og når det bliver aktuelt.
Læs mere på: www.vaab.dk

SIDSTE MULIGHED FOR
GUNSTIGE INDSKUD PÅ
PENSION FOR SELVSTÆNDIGE

$ Er du selvstændig erhvervsdrivende, har du
i år sidste mulighed for at indsætte op til 30% af
årets overskud på en ratepension i Merkur. Fra
2015 kan man maksimalt sætte 50.000 kr. ind
på kapitalpensionen om året og resten skal indsættes på en livrente.
Da man ofte ikke kender overskuddets præcise størrelse inden regnskabsaflæggelsen, kan
det være en god ide at spørge en revisor til råds.
Kontakt eventuelt også din rådgiver for at
høre nærmere. Hvis du som selvstændig ikke
har en pension, kan du kontakte os og høre om
mulighederne for at oprette en ordning.
MIKKEL ØSTERGAARD
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SLIP FOR PAPIRBREVE

$ En del kunder kontakter os, fordi de gerne

MIKKEL ØSTERGAARD

vil undgå de fysiske breve fra Merkur med kontoudskrifter. Vi er selvfølgelig enige i, at vi ikke
skal bruge unødigt papir, men det er lovgivningen, der forpligter os til at sende en kontoudskrift ud, selvom der kun er ganske få posteringer. I netbanken har du imidlertid mulighed for
at vælge brevene fra og få kontoudskrifter og
andre breve fra os i din e-Boks. Faktisk får hele
69% af vores kunder allerede deres post fra
Merkur i deres e-Boks. Det sparer papir og porto
og du kan altid finde brevene fra os.
Du kan også tilmelde dine børn under 15 år,
så de heller ikke modtager papirbreve. Dem kan
du også tilmelde på Merkurs netbank. Men først
bør du udfylde en formular som du finder på eBoks.dk som giver dig adgang til børnenes eBoks. De får nemlig først selv adgang når de
fylder 15 år og kan få et nemID.

SWIPP TIL DEN LILLE
FORRETNING

$ Nu kan du som virksomhed tage imod betaling via mobilen med Swipp. Fra starten af oktober bliver det muligt for erhvervskunder og foreninger at tage imod penge via Swipp. Hver
kunde kan sende max. 3.000 kr. om dagen. Det
er gratis året ud. Det er endnu ikke besluttet, om
det kommer til at koste noget efter nytår. Hvis
du vil tilmeldes eller vil høre mere, skal du kontakte sin erhvervskunderådgiver i Merkur.

HAR DU INDBETALT MERE END
50.900 PÅ DIN RATEPENSION?

$

Man må maksimalt indskyde 50.900 kr. om
året på sin ratepension. Eller 55.326 kr. hvis det
er via arbejdsgiveren.
Nogle indbetaler både privat og via arbejdsgiver og man kan derfor komme til at indskyde for
meget.
Hvis man overstiger denne grænse er det en
oplagt mulighed i stedet at indbetale på en livrente. På en livrente må du nemlig indskyde ubegrænset.
Merkur har et samarbejde med AP Pension
om oprettelse af livrenter med bæredygtige investeringsmuligheder for opsparingen. Vil du høre
mere eller er du i tvivl om du indskyder for meget,
så kontakt din rådgiver i Merkur.

ILLUSTRATION: GABV.ORG

HAR DU NOGET GODT AT SIGE
OM DIN BANK?

$ Det er et spørgsmål som Global Alliance for
Banking on Values (GABV) medlemsbanker vil
sætte fokus på frem mod den 23. oktober 2014
via de sociale medier og ved hjælp af hashtagget #BankingOnValues.
Målet med kampagen er at øge bevidstheden og nysgerrigheden om værdibaseret bankdrift; at det eksisterer, er en global bevægelse,
og et værdifuldt værktøj til at skabe sociale,
økonomiske og miljømæssige forandringer.
Så vil du vide mere om GABV og hvad det vil
sige at drive en værdibaseret bank, så følg med
på Merkurs Facebookside facebook.com/merkurandelskasse eller søg efter #BankingOnValues i søgefeltet på Facebook.
Merkur er medstifter af GABV og du kan læse mere om netværket på www.gabv.org
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INKLUSION – ET
SOCIALPOLITISK
INDSPARK

BOGANMELDELSE
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Niels Aagaard, Lis Holm
Petersen, Søren Hansen,
Ole Uggerby, Jens-Otto
Andersen, Per Clauson-Kaas, Mette Kræmmer og Allan Elm (red.)
Frydenlund

INKLUSION
– ET SOCIALPOLITISK
INDSPARK
Af Per Bach, formand for Sociale Entreprenører i Danmark

Begrebet inklusion er for alvor kommet
på dagsordenen efter at FN´s handicapkonvention fra 2006 forpligtiger alle
medlemslandene til at skabe lige muligheder for alle uanset fysiske eller psykiske handicaps. Og efter Danmarks ratificering af konventionen i 2009 er
nuværende og fremtidige regeringer
forpligtigede til at implementere inklusion i den danske lovgivning.
Men hvad er egentlig god inklusion?
En lille gruppe ildsjæle
fra Levefællesskabet Hertha syntes, at der var behov
for at se nærmere på, om
der var forskning, der kunne besvare det spørgsmål.
Med støtte fra Helsefonden og en række andre
fonde er det nu mundet ud
i bogen ”Inklusion – et socialpolitisk indspark”.
Forfattergruppen består
af mennesker fra både den
offentlige, private og civile
sektor med lang erfaring
og viden fra arbejde med
”inklusion”, som fra hver
deres udsigtspunkt over
vores fælles velfærdssamfund kommer med indsigtsfulde og yderst aktuelle
indspark om temaet.
Bogen er dejlig overskuelig og let læst. Den er
inddelt i 3 dele. Først beskrives 16 innovative projekter fra forskellige steder
i Danmark, som på forskellig vis arbejder med inklusion af svage og udsatte

grupper. Flere af disse er socialøkonomiske virksomheder.
Anden del består af 13 artikler, hvor
forskere, kommunalpolitikere, praktikere og erhvervsfolk sætter deres fokus
på aspekter af problemfeltet.
I tredje del har redaktionsgruppen
lavet en sammenfatning af centrale
træk og problematikker samt en perspektivering med rigtig gode spørgsmål
til den videre debat. Disse er rettet mod

forskere, fagprofessionelle og beslutningstagere – men de er sunde for alle
at reflektere over. Dog kommer bogen
ikke helt i mål med et klart svar på
spørgsmålet om hvor behovet for forskning ligger. Her er der basis for en opfølgning.
Endelig indeholder bogen til slut en
kort skematisk beskrivelse af eksempelstedernes organisations- og ejerformer
og en liste over udvalgte aktører på det
sociale område i Danmark.
Bogen sætter på smukkeste vis ord på mange af
de ideer, tanker, argumenter og koncepter, som mennesker interesseret i feltet
beskæftiger sig med.
Man kan kun blive glad
over, at nogen har lagt
kræfter i at skrive, redigere
og producere en sådan
bog, der både er inspirerende læsestof og et rigtigt
nyttigt opslagsværk, som
mange vil få glæde af.
Køb den, læs den og
brug den som udgangspunkt for selv at tage del i
den vigtige debat om, hvordan vi skaber et inkluderende samfund, hvor der er
plads til alle, og hvor alle
kan få lov til at give deres
unikke bidrag til fællesskabet.

"

Bogen kan købes hos boghandlere, fra forlaget eller på nettet.
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HEXIA DE STRIK
Hexia de Strik® er navnet for strik, designet
af kunstneren Mikkeline Gudmand-Høyer.
Halstørklædet ”Urban Bikes” med cykelmotiv,
sælges e"erår 2014 i flg. butikker:
KLUNS • Gl. Kongevej 51, 1610 København K.
ECO EGO • Nørrefarimagsgade 82, 1364 KBH K.
PARIS PETIT SJALER • Klareboderne 10, 1115 KBH K.
KOLORIT • Daghammarskjolds alle 31, 2100 KBH Ø.
100 % økologisk uld, produceret i Jylland, dvs. mest
muligt bæredygtigt!

MINI 'EDE' OM
ØKONOMI PÅ FEJØ
“Pengenes magi” 14.-16. november 2014
Hvad økonomi også er – det handler nemlig om
meget andet og mere end penge. Økonomi er græsk
og betyder husholdning.
Se program med mere på Fejø Permakultur og
omstillings hjemmeside: fejoeomstilling.dk,
se under “Aktiviteter”. Eller find os på Facebook.

HVORFOR ER DU KUNDE I MERKUR?

”Vi har et håb og en drøm om at man ikke
behøver at tjene så mange penge på hinanden,
og så virker Merkur som en mere solid bank,
der ikke kaster sig ud i spekulation."

Toke Haunstrup Christensen og Christian Bach Andersen er kunde i København
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MINE PENGE GØR GAVN
Penge gør ikke noget af sig selv. De er et redskab. Og det er dig, der bestemmer, hvordan pengene skal arbejde, mens de står på
kontoen. Når dine indlånskroner står i Merkur Andelskasse, kan du være sikker på, at dine penge fremmer en bæredygtig samfundsudvikling. Læs mere om hvem og hvad Merkur låner penge ud til på hjemmesiden www.minepengegoergavn.dk

EKS-SKOLENS TRYKKERI

- er en grafisk virksomhed i centrum af København, der startede i 1972 på initiativ af
kunstneren Bjørn Nørgaard. Trykkeriet
blev fra starten organiseret som et kooperativ. Princippet var, at man ikke kan være
medejer af trykkeriet uden at arbejde der,
og at man ikke kan arbejde der uden at
være medejer. Når man forlader trykkeriet,
afleverer man atter sin anpart. Ledelsen af
trykkeriet udgøres af samtlige medarbejdere, som i fællesskab træffer de overordnede beslutninger.
Eks-Skolens Trykkeri er miljøcertificeret og
må svanemærke deres produkter. De producerer blandt andet hjemmesider, plakater, flyers, magasiner, fagblade, kataloger,
brochurer, bøger.

ØHAVET

NATUR-ENERGI

- John Sørensen står bag virksomheden
Øhavet, som er en syltetøjsfabrik beliggende i Rudkøbing på Langeland.
Projektet startede i 2003, da John anlagde en økologisk plantage på sin gård.
Den gamle stald med båse til køer blev
ombygget til en lille topmoderne syltetøjsfabrik, således at han i 2005 ved juletid kunne komme på markedet med 5
varianter af god kvalitets syltetøj. Siden
er flere kommet til og plantagen er blevet en del større.

Hjemmeside: www.ohavet.dk

- arbejder ud fra en vision om at gøre
det nemt for danskerne at vælge klimavenlig strøm og dermed gøre en positiv
forskel for klimaet. Natur-Energi tilbyder
flere forskellige produkter, der på hver
sin måde bidrager til en grønnere fremtid. Udover at kundens strømforbrug købes fra vedvarende energi og en øremærket del af kWh-priser investeres
direkte i nye vindmøller er der mulighed
for at donere til Folkekirkens Nødhjælps
klimaprojekter, der ruster verdens fattigste til at modstå klimaforandringerne eller til miljøorganisationen Nepenthes’
arbejde med bæredygtig skovforvaltning af regnskoven i Honduras.
Hjemmeside: www.natur-energi.dk

Hjemmeside: www.eks-skolens.dk

Kom i teatret
med Merkur

Hvad arbejder dine
pensionspenge for?

I anledningen af Riddersalens 100
års fødselsdag vil Merkur København
invitere vores kunder i teatret søndag den 30.
november 2014. Forestillingen er 'De Underjordiske'.
Hold godt øje med vores Facebook i oktober.

I samarbejde med AP Pension tilbyder Merkur en pensionsordning, vi kalder Ansvarlig Pension, hvor du har mulighed
for at investere i en lang række bæredygtige og socialt
ansvarlige virksomheder og projekter.
Læs mere på: merkur.dk/investering

