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Vedr. Pkt. 5a. Orientering om svar på henvendelser fra hhv. studerende og 

forskere vedr. KU’s klimapolitik og indsats 
 

    

Sagsbehandler 
 

Campus Service  

Forelægges med henblik på 

at bestyrelsen tager denne orientering om KU’s svar på henvendelser vedr. 
KU’s klimapolitik med bilag til efterretning 

 

Baggrund 

I december 2018 har KU og de øvrige danske universiteter modtaget 
følgende henvendelser: 
 
1. Åbent brev ”Lad os vise vejen mod en ambitiøs klimapolitik”. Brevet er 
underskrevet af ca. 700 danske forskere. Brevet er sendt til de danske 
universiteter og er bragt i UNIavisen d. 4. december (bilag 3) 
 
2. Åbent brev ”Lad os være ambassadører for en ambitiøs klimapolitik”. 
Brevet er underskrevet af ca. 1000 studerende. Brevet er overrakt rektor og 
bragt i UNIavisen d. 13. december (bilag 4) 
 
3. Indlæg ”Den flyvende elefant i rummet”. Indlæg fra KU forsker, Jens 
Friis Lund i UNIavisen d.17. december (bilag 5) 
 
Rektor har i UNIavisen d. 17. december svaret på brevene (bilag 2). Svaret 
har hovedfokus på KU’s indsats omkring klima og flyrejser.  
 

Bestyrelsesmøde nr. 98, d. 28. jan. 2019 
Pkt. 5a. Sagsfremstilling 



 

SIDE 2 AF 2 Flere af de øvrige danske universiteters aviser har også bragt de åbne breve 
og svar fra universitetsledelserne. Danske Universiteter har skriftligt 
besvaret det åbne brev fra de studerende. 

Videre proces 
Direktionen har igangsat et arbejde med revision af KU’s gældende klima- 
og bæredygtighedsmålsætninger (Grøn Campus 2020).  

Direktionen vil som led i dette udvikle KU indsatser som adresserer CO2-
emissioner fra flyrejser med afsæt i erfaringer fra internationale 
samarbejdsparter bl.a. IARU.   
 

Bilag 

1. Orientering om KU’s klimaindsats 
2. Rektors svar i UNIavisen ”Her er status for KU’s klimaindsats” 
3. ”Lad os vise vejen mod en ambitiøs klimapolitik”, åbent brev fra 

forskere 
4. ”Lad os være ambassadører for en ambitiøs klimapolitik”, åbent brev fra 

studerende  
5. ”Den flyvende elefant i rummet”, indlæg fra KU forsker, Jens Friis 

Lund. 
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