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Flere unge børn får  
en spiseforstyrrelse
TENDENS Flere og flere helt unge børn 
rammes af  en spiseforstyrrelse. Det skriver 
Kristeligt Dagblad. Hos Landsforeningen 
mod spiseforstyrrelser og selvskade oplever 
vicedirektør Sabine Elm Klinker, at børn 
helt ned til syv år kontakter dem for at få 
hjælp. - Der er flere børn og forældre, der 
kontakter os med spiseproblematikker. Bør-
nene bliver yngre og yngre, og det er særligt 
gruppen mellem 7 og 12 år, der vokser hos 
os. Og vi ser også tendensen i psykiatrien. 
- Det er stadig relativt små tal, men for få 
år siden så vi slet ikke henvendelser fra så 
unge børn eller forældre til børn i den alder, 
siger Sabine Elm Klinker til Ritzau. /RITZAU/

Flere og flere danske 
virksomheder forsøger 
at stille sig forrest i 
den grønne omstilling. 
Det handler både om 
klimavenlighed og om at 
pleje et godt omdømme

AF THOMAS HEE OG MATHIAS STIGSGAARD
redaktion@m-jylland.dk

KLIMAMÅL Malkekøer med færre prutter, 
medicin produceret med solenergi og con-
tainerskibe uden røg.

Det er nogle af  de klimamål, dansk er-
hvervsliv har sat sig i de seneste år.

Virksomhederne markerer sig nemlig i 
stigende grad med ambitioner på det grønne 
område.

Senest har Arla tirsdag meldt ud, at meje-
riselskabet om halvandet år vil betale mere 
per liter til mælkeproducenter, der gør noget 
ved deres klimapåvirkning.

Det kan for eksempel være ved at plante 
træer og buske, ved at bruge biogasanlæg 
eller skifte til foder, der giver mindre luft i 
maven hos kvæget.

- I dag afregner vi efter mælkens kvali-
tet. Men hvis vi i fremtiden vil have mindst 
muligt klimaaftryk, tror vi på, at vi skal i 
retning af  også at afregne efter det klima-
aftryk, den enkelte landmand sætter, siger 
Arla-formand Jan Toft Nørgaard.

Arla har på lang sigt et mål om helt kli-

maneutral produktion i 2050. Det samme 
gælder slagterikæmpen Danish Crown samt 
dansk landbrug over én kam.

Det betyder, at al udledning af  drivhus-
gasser skal kompenseres ved for eksempel 
at lagre CO2 i jord, skov og anden natur.

Også transportgiganten Mærsk vil nå 
nuludledning i 2050. Og medicinalfirmaet 
Novo Nordisk går efter klimaneutral pro-
duktion og transport allerede i 2030.

Der sker rigtig meget på området lige 
nu, fortæller direktør Tine Roed fra Dansk 
Industri.

- Vi ser i et meget bredt spektrum, at virk-
somhederne tager den grønne omstilling til 
sig. Det er selvfølgelig inden for energisek-
toren, men det har bredt sig til alle sektorer. 
Det synes vi, er meget positivt, siger Tine 
Roed.

- Virksomhederne vil gerne være med til 
at bidrage til at løse den måske største ud-
fordring, vi har i dag.

- Og så har det også noget at gøre med, at 
det er et godt signal at sende til kunder, som 
efterspørger bæredygtige varer og ydelser, 
og ansatte, som gerne vil være i et ansvarligt 
firma, uddyber Tine Roed.

Ros til erhvervslivet
I den grønne tænketank Concito er der 
også ros til erhvervslivet for at tage emnet 
alvorligt. Direktør Christian Ibsen vurderer, 
at det er blevet opprioriteret gevaldigt på 
chefgangene.

- Før var det noget, man gjorde i CSR-
afdelingen (socialt ansvar, red.), men nu er 
det en hovedprioritet helt oppe hos øverste 
direktør, siger Christian Ibsen.

Men trods de gode takter mener Concito-

direktøren, at det fortsat er afgørende med 
mål, rammer og styring fra statens side.

Den nye regering har da også varslet en 
klimalov, som blandt andet skal føre til en 
kraftig reduktion i Danmarks udledning af  
drivhusgasser inden 2030.

Vejen derhen er ukendt, men eksperterne i 
Klimarådet er blevet bedt om at komme med 
hjælp. Her stemmer formand Peter Møllga-
ard også i med ros til erhvervslivet.

Men der er lang vej igen, især inden for 
landbrug, transport, tung industri og byg-
geri, siger han.

- Vi skal bruge en blanding af  virkemid-
ler. Dels afgifter på uønsket adfærd og støtte 
til ønsket adfærd, men også forskning og 
udvikling, generel oplysning og teknologi-
ske krav, siger Peter Møllgaard.

Klimarådet kommer med sine anbefalin-
ger til klimaloven til september. /RITZAU/

Virksomheder kæmper  
om at være klimavenlige

 | Transport er en af de industrier, der udleder mest CO2. Mærsk vil have en flåde uden 
nettoudledninger i 2050.  RITZAU SCANPIX

LANG VEJ TIL 
KLIMAMÅL
Danmark har et mål om at blive 
klimaneutral i 2050, hvilket vil 
sige, at der ikke udledes flere 
drivhusgasser, end der suges ud 
af atmosfæren.

Mange sektorer har lang vej, før 
de bliver klimaneutrale eller brin-
ger deres udledninger tæt på nul.

Energisektoren, som især omfat-
ter produktion af elektricitet og 
fjernvarme, udledte lidt over 26 
millioner ton CO2 i 1990. Det er 
faldet til omkring 14 millioner ton 
i 2016.

I transportsektoren er udviklin-
gen negativ. I 1990 udledte sekto-
ren omkring 10 millioner ton CO2. 
Det steg til cirka 14 millioner ton 
i 2016.

 Ifølge beregninger fra FN’s klima-
panel, IPCC, skal de globale ud-
ledninger af CO2 reduceres med 
40-60 procent i 2030 i forhold 
til 2010, hvis verden skal have 
en realistisk chance for at holde 
temperaturstigningen under 1,5 
grader. 
KILDE: KLIMARÅDET.

: fakta

Patienter har  
resistente bakterier
UNDERSØGELSE Fem procent af  patien-
terne - det svarer til hver 20. person - på 
landets skadestuer er smittet med mul-
tiresistente bakterier. Det skriver DR på 
baggrund af  en ny undersøgelse på otte 
skadestuer i fire regioner.- Det er så mange, 
at vi er nødt til at være bevidste om, at det 
ikke må sprede sig. Hverken på sygehusene 
eller ude i samfundet, siger Christian Backer 
Mogensen til DR. Han er overlæge på Sy-
gehus Sønderjylland og en af  forskerne 
bag undersøgelsen. Ifølge overlægen er 
undersøgelsen »en øjenåbner«, der kalder på 
handling. At bakterier er resistente betyder, 
at de ikke er modtagelige over for behand-
ling med gængse typer antibiotika. /RITZAU/

Reporter er ny redaktør 
på Journalisten
AFLØSER Reporteren Jakob Albrecht på 
Fagbladet Journalisten er blevet udpeget 
som midlertidig redaktør samme sted. Det 
skriver Journalisten. Han afløser Øjvind 
Hesselager, der efter aftale med Dansk 
Journalistforbund er stoppet. Forbunds-
formand Lars Werge begrundede det med, 
at »hans journalistisk kompromisløse linje 
har slidt på relationen mellem parterne«. 
Under Hesselager har Journalisten lavet 
flere kritiske historier om forbundet. Det 
gælder en krænkelsessag i forbundet og en 
sag om, at forbundet havde midler placeret 
i skattely. To dage efter Øjvind Hesselagers 
stop valgte Lars Werge at trække sig som 
formand. /RITZAU/

BØRN Byggeriet af  det første vestdanske bør-
nehospice kan nu gå i gang. Strandbakkehuset i 
Rønde er en realitet, da Ole Kirks Fond, opkaldt ef-
ter Legos grundlægger, har doneret syv millioner 
kroner til byggeriet. Det skriver DR Østjylland.

Donationen fra Lego-fonden er afgørende for at 
komme i gang med byggeriet.

Det kommende børnehospice er en selvejende 
institution, og det betyder, at den selv skal ud og 
skaffe alle penge.

Derfor glæder pengene Dorit Simonsen, der er 

leder af  Hospice Djursland, hvor børnehospicet 
også kommer til at ligge.

- Vi skal selv finde fondsmidler til at bygge det 
nye hus, som i første omgang får plads til fire 
børn og unge og deres familier, så syv millioner 
kroner har virkelig stor betydning, siger hun til 
DR Østjylland.

Ole Kirks Fond skal blandt andet fremme 
livskvalitet for børn og deres forældre, og derfor 
er det naturligt at støtte byggeriet af  et børneho-
spice, siger fondens direktør, Karin Hindkjær.

I dag er der et enkelt hospice for børn i Dan-
mark, som ligger placeret i Hellerup.

Første spadestik til byggeriet af  Strandbak-
kehuset er til september, og familier bliver budt 
velkommen i november 2020.

Trods donationen fra Ole Kirks Fond er finan-
sieringen endnu ikke fuldt på plads. Der mangler 
endnu tre millioner, og så har institutionen yderli-
gere planer for godt syv millioner.

Det er Region Midtjylland, som sørger for drif-
ten, når den fysiske bygning er på plads. /RITZAU/

Milliondonation skal sikre Vestdanmarks første børnehospice

 | I november 2020 ventes Danmarks 
andet børnehospice at kunne tages i 
brug. Det placeres på Djursland.  RITZAU 

SCANPIX
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