Bjørn Lomborg foredragsholder på DANSK TRÆS generalforsamling
Ifølge Bjørn Lomborg er der langt bedre forretning i at investere i bæredygtig energi og teknologi
end at investere milliarder i nedbringelse af CO2-udledning nu.
Miljødebattøren Bjørn Lomborg sætter gang i diskussionerne, når han taler om myter og fakta i
miljødebatten.
Byggeri mod global opvarmning
Landsforeningen Dansk Træ sætter endnu en gang et aktuelt spørgsmål på dagsordenen
MILJØBYGGERI
Når man som bestyrelse ser det som sit vigtigste mål at sikre aktuelle, relevante og interessante
arrangementer med både fagligt og socialt indhold, er det i sig selv lidt af et scoop at kunne
præsentere så markante profiler som miljøprovokatøren Bjørn Lomborg og den forhenværende
adm. direktør i Dansk Byggeri Jens Klarskov for medlemmerne.
Det er, hvad Landsforeningen Dansk Træ i Dansk Byggeri, netop har budt de ca. 65
medlemsvirksomheder på ved den årlige generalforsamling på Entreprenørskolen i Ebeltoft.
Dansk Træ, der er opbygget på basis af den tidligere Træsektion i Danske Entreprenører, har i det
forløbne år været i stand til at fastholde medlemstallet, selv om der er sket virksomhedslukninger
og -salg i medlemskredsen gennem året.
Rigtige proportioner
Ifølge miljøforsker og –provokatør Bjørn Lomborg er der i allerhøjeste grad brug for proportioner,
når det drejer sig om myter og fakta om den globale opvarmning.
- Hvis politikerne skal kunne træffe de rigtige beslutninger og bruge de knappe økonomiske
ressourcer mest effektivt er det værd at vide, at hele det økologiske projekt koster Danmark ca. 30
mia. kr. om året og sparer det der svarer til et halvt menneskeliv om året på grund af mindre
forbrug af pesticider.
- Og varmedødsfald som følge af den globale opvarmning anslås f.eks. i Storbritannien at nå 2.000
i 2050. Det vil til sin tid være opvejet af et fald i antallet af kuldedødsfald på 20.000, så argumentet
om at CO2-udslippets betydning for menneskeheden har altså en alvorlig slagside, noterer Bjørn
Lomborg.
Hvidt frem for sort
Ifølge Lomborg er de globale temperaturudsving måske snarere et spørgsmål om, hvordan man
bygger boliger. Man kan også tackle varmen anderledes; bl.a. ved at anvende færre sorte
overflader i storbyerne og bruge flere hvide.
- Desuden kan man i de fleste tilfælde bygge sig fra eventuelt stigende vandstand som følge af den
globale opvarmning. Vi vurderer, at vandstanden nok vil stige ca. 30 cm over de næste 100 år, og
det står i skarp kontrast til Al Gore’s dystre forudsigelser om vandstigninger på op mod 7 meter.
- Der er langt flere knapper at dreje på end kun at skrue ned for CO2-udledningen. Der er langt
bedre forretning i at investere i og udvikle bæredygtige teknologier og –energikilder end at bruge
en masse penge på at skære ned på CO2-udledningen nu; for enhver pris, fastslår Bjørn Lomborg.

Adm. Direktør i Dansk Erhverv Jens Klarskov
Tåbelige svendeprøver
Hvorfor har byggeriet et sløjt ry, og hvad skal man gøre ved det. Det spørgsmål har Dansk
Byggeri’s tidligere adm. direktør Jens Klarskov netop givet medlemmerne i Landsforeningen Dansk
Træ en række korte svar på:
- Drop paraderne
- Gå kunderne i møde
- Uddan medarbejderne
- Fasthold og øg kvaliteten
- Sig fra over for dårlige udbud
- Reklamationer er ikke ”onde”
- Drop de tåbelige svendeprøver
- Bliv bedre til at samarbejde
- Og bevar optimismen.
Med denne salut lægger Klarskov nu karrieren i Dansk Byggeri bag sig og tage fat på en ny som
adm. direktør i Dansk Erhverv. Men byggeriet har nok ikke hørt det sidste fra hans side endnu.
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