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Styregruppen for Folkekirkens Grønne Omstilling

Fra bispekollegiet: Peter Fischer-Møller (formand)

Fra Provsteforeningen: Esben Thusgård

Fra Landsforeningen af Menighedsråd: Margrethe Winther-Nielsen
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Hvorfor skal folkekirken prioritere en grøn 
omstilling?

• Folkekirken er Danmarks største civilsamfundsorganisation

• Folkekirken er Danmarks tredje største jordbesidder

• Folkekirken råder over bygninger i hele landet



Hvordan skal folkekirken prioritere en grøn 
omstilling? 

• Værdier

• Vaner

• Interesser

• Økonomi

• CO2-udledning



Projektets fem arbejdsfelter



Målsætning for 
kirkens jorder

Klima- og miljøeffekterne af 
folkekirkens jorder skal 
forbedres

• Landbrugsjord omlægges til 
mere klima- og miljøvenlig 
arealanvendelse 

• Natur og biodiversitet skal 
fremmes

• Hindringer for at ændre 
anvendelsen af jorderne skal 
fjernes

Foto: Ard Jongsma  Insekthotel - Nordfyns Provsti



Målsætning for 
energiforbrug

CO2-udledningen fra 
bygninger skal reduceres

• Energiforbrug skal 
gennemgås

• Energiforbedrende 
indsatser skal prioriteres

• Nyanskaffelser skal være 
miljø- og energirigtige

Foto: Ard Jongsma

Jordvarmeanlægget i Hjadstrup præstegård



Foto: Ard Jongsma 

Klima- og miljøeffekterne af 
folkekirkens affald skal 
forbedres

• Affald skal kildesorteres og 
genanvendes

• Genanvendelse skal være på 
niveau med husholdninger

• Affald skal genanvendes 
lokalt

Målsætning for affald

Affaldssortering på Løsning kirkegård



Foto: Ard Jongsma 

Målsætning for 
indkøb og transport

Klima- og miljøeffekterne af 
ved indkøb og transport 
skal forbedres

• Indkøb skal være så 
miljørigtigt som muligt

• Varetransport skal være så 
miljørigtigt som muligt

• Persontransport skal være 
så miljørigtigt som muligt



Målsætning for inspiration 
og samskabelse

Folkekirkens arbejde med den 
grønne omstilling skal inspirere 
det omgivende samfund

• Ansatte og frivillige er 
ambassadører for grøn 
omstilling i lokalsamfundene

• Folkekirken er en aktiv 
stemme i debatter

• Folkekirken samskaber med 
andre aktører om konkrete 
tiltag



Arbejdsplanen for projektet 
Folkekirkens Grønne Omstilling

Fase 1 (2022): Kortlægning og strategi

Fase 2 (2023): Handleplan og metodeudvikling

Fase 3 (2024): Implementering og måling

Fase 4 (2025): Evaluering og dokumentation



Projektarbejde og grøn omstilling i teori og praksis



Hvor kan vi starte? 
CO2-reduktion  og biodiversitets-forøgelse

• CO2 afgørende for liv – i balance ok, i overskud drivhuseffekt..
• Miljøvenlig arealanvendelse, landbrug, skov, natur, solceller etc.

• Opvarmningskilder i bygninger

• Maskiner, indkøb, transport etc.

• Biodiversitet = forskelligartet liv. Afgørende for alle naturlige 
processer
• Grønne arealer/hjørner, kirkegårde, jorde etc.

• Vild med vilje etc.



Mange bække små..

• Alle vores valg har en pris, økonomisk og miljømæssigt. 
Man skal træffe et aktivt valg, på det bedst oplyste grundlag.

• Nogle initiativer kan opstartes allerede i morgen. Andre kræver lidt 
mere planlægning. Det er op til hver enkelt at vurdere hvordan og 
hvor hurtigt man går i en mere bæredygtig regning. Bare man går 
fremad. Det skylder vi vores børn, børnebørn og efterfølgende 
generationer.



Prisudvikling, forsyningssikkerhed og grøn omstilling

ElNaturgas

Kilde: OK og Dansk Energi 290322

Fyringsolie



Opvarmning, Kr. & CO2 i kirken?
• Oliefyr/naturgas –> varmepumpe CO2 reduktion ca. 81-86%

• Eksempler fra Bogense provsti:

Kilde: Energitjenesten, Niras/OK 290322



www.folkekirkensgrønneomstilling.dk

http://www.folkekirkensgrønneomstilling.dk/


Kontakt:
FGO@km.dk
Tlf. 5485 0211
www.folkekirkensgrønneomstilling.dk

http://www.folkekirkensgrønneomstilling.dk/


Tak! 


