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Öresundsklassrummets  nyhetsbrev  

Den alvorlige oversvømmelse af 

Øresund har i løbet af 2030 

spredt sig til hele Øresundsregio-

nen og sat den danske hovedstad 

København og de skånske byer 

Malmø og Lund under vand. Der-

med er hele regionen ramt af de 

alvorlige klimaproblemer, der 

truer regionens mere end to milli-

oner indbyggere. 

”Jeg er desperat fordi ingen har 

en løsning på oversvømmelsen. 

Nu må vi alle arbejde for at fjer-

ne vandet,” siger en Malmø-

beboer. 

Krisen er omfattende. Det meste indu-

stri og produktion er indstillet og meget 

landbrug i hele Skåne og Sjælland er 

indstillet. Når borgerne i Malmø-Lund 

skal ud fra deres hjem, går de i højt 

vand, mens små børn må svømme. 

Højhuse skal rives ned 

Oversvømmelsen har nu blødgjort jorden 

under flere højhuse i de tre byer, så fun-

damentet er blevet ustabilt. Bygnings-

ingeniører har derfor anbefalet at rive det 

190 meter høje Turning Torso ned for-

uden flere højhuse i Ørestaden på øen 

Amager ved København. Det skal ske for 

at forhindre sammenstyrtninger. 

”Vi har over 100.000 der er uden et hjem, 

og hver dag er der nye boliger, der styrter 

sammen, så beboerne drukner eller bliver 

hjemløse. Jeg frygter, at endnu flere bli-

ver boligløse, når vi højhusene skal rives 

ned,” advarer en ekspert. 

Voldsomme oversvømmelser har sat hele Øresundsregionen under vand. Al 

transport er umulig eller skal ske med soldrevet lastbil. 

Ungas delaktighet i en 

hållbar framtid 

Projektet 

Öresundsklassrummet syftar till 

att bygga et integreret 

samarbejde mellem Sverige og 

Danmark i Øresundsregionen 

om lärande for hållbar 

udvikling.   

 

Öresundsklassrummet sikrer at 

undervisningen rör sig fritt 

rundt i Øresundsregionen, at 

der etableres kontakter mellem 

unge, undervisere, 

professionspraktikere og 

embedsfolk og at der skabes et 

reelt samarbejde.  

 

Projektet skal fremme unges 

kompetencer til at begå sig i 

fremtidens hållbara samfund, 

øge den regionale selvforståelse 

og styrke den sproglige og 

kulturelle integration. 

 

Projektet delfinansieras av 

Europeiska regionala 

utvecklingsfonden genom 

Interreg IVA Öresund-Kattegat-

Skagerrak. 

Klima- og miljøeksperter fra København, Malmø og Lund skal 

sammen med politikere og embedsmænd løse de alvorlige 

klimakatastrofe, som hærger regionen. De mødes 8. september 

2030 i en park i Malmø, en af de sidste parker, hvor alting 

endnu er som i 2011, før oversvømmelsen. Med hjælp fra 

rådgivere skal de finde en bæredygtig (hållbar) vej, hvor børn, 

unge og voksne kan trives. 

”Øresundsregionen bryder sammen under de forandringer, der 

skyldes klimaet. Det er sidste chance, hvis regionen skal 

overleve som samfund,” siger en embedsmand. 
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Vigtige datoer 

8. september EduCamp 3 

28. september Mellemkonference 

4. oktober Læringscirkel 1 

12. oktober Læringscirkel 2 

 

 

Klimakrise: Øresund under vand 
Af: Peter Mulvany 

Eksperter skal finde bæredygtige løsninger 
  Af:Peter Mulvany 



Politiker har i veckan mötts för att diskutera det 

skriande behovet av vatten och mat. De hade 

svårt att enas och mötet slutade i arga miner. 

”I och med att vi nu är avskurna från resten av 

världen är det omöjligt att importera mat, som 

vi gjorde förr. Vi tycker att invånarna i Lund 

äter alldeles för mycket och borde dela med sig”, 

säger Carsten Sulten, borgmästare i Köpen-

hamn. 

I Lund, där vissa grödor fortfarande klarar att 

växa men vattnet förorenats, har man en annan 

syn på saken.  

”Om inte Köpenhamn delar med sig av sitt 

dricksvatten vil vi inte dela med oss av vår mat,” 

säger Minna Droppén, kommunalråd i Lund. 

Hoppet står nu till det möte som kommer att 

hållas mellan beslutsfattare och experter den 8 

september i Malmö.  Den forhøjede vandstand har ramt fødevareproduktionen i 

Skåne og truer nu madforsyningen til regionens største 

by, Malmø-Lund. 2030-høsten er som forventet slået fejl 

efter markerne stadig er oversvømmet, og produktionen af 

æbler og anden frugt har heller ikke givet det nødvendige 

udbytte til at mætte indbyggerne. Samtidig har de mange 

vådområder og sumpe i Malmø-Lund udklækket mange 

insekter, for og fremmest fluer og græshopper, der spiser 

af den begrænsede afgrøde. 

Oversvømmelsen og insekterne betyder, at udbyttet af 

fødevarer i år er nede på under 10 procent af 2011-

udbyttet, det sidste normale år inden klimaforværringer-

ne for alvor tog fart. 

Statens Madforsyning har erklæret madniveauet for 

’alarmerende’ og har indsat ekstra solenergi-tog, der kører 

nødforsyninger til regionen. 

”Vi kan slet ikke følge med de mange desperate beboer, 

der venter ved maduddelingen. Situationen er frygtelig, 

især for børn og svage ældre, der ikke har en familie, der 

hjælper dem,” siger en nødhjælpsarbejder. 

Demokratisk kris 
Av: Linnea Uppsäll 
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Bønder dyrker ris 
Af: Peter Mulvany 

Skåne sulter 
Af: Peter Mulvany 

Mange flere danske og svenske bønder er i 2030 begyndt 

at dyrke ris på deres marker (fält). Det sker som følge af 

de mange oversvømmelser på markerne, som gør det umu-

ligt at dyrke korn som hvede eller rug. 

Landbrug er meget presset af oversvømmelserne, der tvin-

ger landmænd til at afprøve nye afgrøder, fordi de nuvæ-

rende ikke egner sig til dyrkning på marker, der er dæk-

ket af vand. 

Siden 2011 er mængden af ris produceret i Malmø-Lund 

øget til det tyve-dobbelte og mange landmænd har investe-

ret i landbrugsmaskiner til at 

plante og høste på de oversvøm-

mede marker. 

Flere landmænd har samarbej-

det med forskere fra Det Biovi-

denskabelige Fakultet på Kø-

benhavns Universitet og Sveri-

ges Lantbruksuniversitet. SLU 

i Alnarp nord for Malmø. Samarbejdet udnytter den biolo-

giske mangfoldighed af sjældne kornsorter og eksperimen-

terer også med vandafgrøder som alger, vandkastanjer og 

wasabi. 

”Det har været en stor succes med risdyrkning, og med 

forskersamarbejdet, har jeg lært meget om vandafgrøder, 

så jeg kan øge udbyttet på mine marker,” siger en land-

mand udenfor Malmø-Lund. 

Samarbejdet 

udnytter den 

biologiske 

mangfoldighed 
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