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Lavbundsjorder bidrager til klimamål

KLIMA ///Vådlægning af danske lavbundsjorder kan være
etmeget vigtigt redskab til at finde væsentlige reduktio-
ner af Danmarks CO2-udledning på vejmodmålet om at nå
en reduktion på 70 procent i 2030, viser en ny analyse fra
Klimarådet. Konkret vurderer rådet, at opmod 4,1millio-
ner ton CO2 kan reduceres, hvis alle danske lavbundsjorder
vådlægges. Samtidig vil det bidrage til at løse en del af pro-
blemernemed kvælstofforurening af vandløb og kystnære
områder. Lavbundsjorde udgør cirka syv procent af det
samlede landbrugsareal.•

Biomasse er ikke så skidt endda
FORSYNING ///Det er langtmere klimavenligt at brænde
træbiomasse end kul – og endda også lidtmere klimaven-
ligt end naturgas. Det viser ny forskning fra Institut for
Geovidenskab ogNaturforvaltning ved
Københavns Universitet, hvor forsker-
ne for første gang har sat tal på, hvad
10 danske kraftvarmeværkers omstil-
ling fra kul eller naturgas til biomasse
har betydet for værkernes udledning af
drivhusgasser. Omstillingen til træbio-
masse har givet en positiv effekt på kli-
maet efter gennemsnitligt seks år.•

Flere handicappede i job

ARBEJDSMARKED ///Beskæftigelsen blandt borgeremed han-
dicap er stegetmere de seneste syv år end blandt resten af
befolkningen. 58 procent af personermed handicap var i
job sidste år, mens tallet for personer uden handicap var 84
procent.Men fra 2012 til 2019 er forskellenmellem de han-
dicappedes og resten af befolkningens beskæftigelse svun-
det ind fra 35 til 26 procentpoint, viser en ny undersøgelse
fra VIVE. Undersøgelsen peger samtidig på, at gabet steg
under finanskrisen fra 2008 til 2012.•

Medborgerskab fremmes i moskeerne

INTEGRATION ///Moskeerne fremstilles ofte
som lukkede organisationer, der ikke gør
noget godt for kvinders lyst til ogmulig-
hed for at deltage aktivt i samfundslivet.
Sådanhænger det bare ikke sammen, viser
ny forskning fra Institut for Tværkultu-
relle ogRegionale Studier vedKøbenhavns
Universitet, sombekræfter resultaterne af
lignende internationale studier.Hvad enten
der er tale om lektiehjælp,museumsture el-
ler sprogundervisning, får kvinderne kompe-
tencer og netværk, de kan trække på i andre sammenhænge,
og det giver dem lyst at deltage i sociale og politiske aktivite-
ter uden formoskeen. 28muslimske kvinder fra 12 danske
moskeer harmedvirket i projektet.•

Idræt i naturen vinder frem

SPORT /// 84 procent af danskerne har været aktive i naturen
i 2020mod 71 procent i 2019. Det viser en ny temarapport

fra Bevæg for livet, som
er et samarbejdemellem
DGI, Danmarks Idræts-
forbund, Nordea Fonden
og TrygFonden. Det er
blandt andet gåture, der
er blevetmere populæ-
re i løbet af 2020,men
også hus- og havearbejde
har vundet frem. 22 af
landets kommuner er så-
kaldte visionskommuner
i Bevæg for livet-sam-
arbejdet, der har grebet
trenden til eksempelvis
at anlægge bedre stier
til vandring og
mountainbike.•

En god lærebog med en ambitiøs titel

BØGER /// ”Fornyelse eller kollaps” er stærk i analysen og sin kritik af den offentlige
sektors fejl ogmangler,men som imange andre tilfælde er det sværere for forfat-
terne at formulere helt konkrete alternativer. Forfatterne fremlægger og diskuterer
dog 22helt konkrete initiativer, somkan forbedre de politiske og administrative be-
slutninger. Jeg håber, at den grundige analyse, bogens budskaber og løsningsforslag
vil blive drøftet på ledelseskonferencer i den kommunale sektor.Mellempolitikere,
topembedsmændog kommunale ledere. Den er en diskussion værd i disse corona-
tider, selvombogenprimært er skrevet som lærebog.

Læs hele Per B. Christensens anmeldelse af
”Fornyelse eller kollaps” på danskekommuner.dk
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