
 Samsø 
Et Fælledskab 

Fælledskabet = Fælled + fællesskab 



En bæredygtig Ø ? 



Ny plan 

  



Samsø  
UDEN FOSSILE BRÆNDSLER 

 

 

Visionen 

 

Udstillingsvinduet 

 

Forankringen 

 

Mulighederne 

 

Internationalt 

 

Råstoffet 

 

At bruge de evner fællesskabet kan præstere 



 

 

EARTH FIRST! 

(We’ll drill the other 

planets later)  

 

 

 





Folkeligt engagement 



På foreningens vegne…… 

• Tilbydes mange møder 

• Stort ansvar 

• Lille opbakning 

• Nedgang i medlemstal 

• Mulighed for en formandspost 

• Gennemslagskraft for egne ideer 

• Rådighed over begrænsede ressourcer 

 



 Begreber som slutter med at 

”skabe” bliver til ”væsner”. 

 ”Slægtskab” , ”naboskab” og 

”familieskab” bliver til 

”socialvæsen”, ”skolevæsen” 

og ”bankvæsen”. 

 ”Vejfællesskab” bliver til 

”vejvæsen”. 



 



Baggrund og organisering 

• Øens Overlevelse 

• Ny strategi 

• Flere job 

• Lokal økonomi 

• Uafhængighed 

• CO2 neutral 

• Energi Demokrati 

• Lokal aktivitet!! 



Heating: 
District and private 
instalations 

Electricity: 
11 Windturbines on land  

N 

Transport: 
10 Offshore vindmøller 

75% af 

varmeforbruget 

produceres fra 

vedvarende 

energiklider 

Offshore vindmøller 

producerer mere 

energi end der 

bruges til transport, 

incl færger 

100% elektricitet fra 

vindkraft 

Samsø 10 års 
Status 

















TEXAS OIL PRODUCTION 1900-2050 

PEAK 

1972  

GONE: 

80% OF 

TEXAS OIL 

HAS BEEN 

USED 

2001 

IT’S 

DOWNHILL 

FROM HERE 







Biomasse - kulstof 



Kulstofbalance 



Vi vil ha lorten tilbage ! 









In the center of Denmark 







Grøn fremtid for borgere 

• Medejerskab 

• Forståelse/ansvar for egne handlinger 

• Fællesskab   

• Overskuelighed 

• Regler der virker og giver mening 

 



 Miljøbeskyttelseslov i 70’erne 
(rammelov) 

• Siden da en eksponentiel vækst i antallet af 
§er 

• Parallelt med denne udvikling er der en 
fremmedgørelse blandt brugere/borgere 

• De eneste der kan forstå teksten er jurister 

• Borgerne bliver uengagerede, resignerende 
med mindre sagsbehandlingen går dem imod. 

 



Søren´s spørgsmål 

• hvad er afgørende for at fremme grøn 
fornyelse i erhvervsliv og husholdninger, og 
dermed for en grøn udvikling,  - hvilke 
handlinger der bør være vigtigst for 
miljøaktørerne i de kommende år, hvis vi skal 
fremme grøn vækst ?  Hvad skal vi gøre mere 
henhv. mindre af både som aktører og som 
statslige miljømyndigheder ? 

 



Hvordan? 

• Jeg vil møde min fælle i sagen 

• Jeg forventer et svar på mit spørgsmål 

• Jeg er parat til at yde det ekstra der skal til: 

• Hvis jeg forstår min sammenhæng og den 
giver mening der hvor jeg virker. 

• Engagement!!! 





Det daglige brød 


