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CO2-neutral musik

CO2-neutral musik er et initiativ der gør det nemt for musikere og andre artister at CO2-
neutralisere transportdelen af deres arbejde.

Hvorfor lige musikere og artister ? 

Musikere og artister skiller sig som faggrupper ud ved bl.a. to ting:

- de transporterer sig mere rundt end de fleste andre grupper og har dermed relativt høj CO2 udledning
- de får generelt mere medie- og publikums opmærksomhed, end de fleste andre faggrupper. 

Derfor har de en oplagt mulighed for på samme gang at:

 - gøre en mærkbar og synlig indsats for at nedbringe deres skade på klimaet,

- bruge initiativet til at inspirere andre til at gøre det samme 

- øge bevidstheden om den enkeltes ansvar og lægge yderligere politisk pres på den nødvendige grønne
omstilling

Hvad betyder det “at CO2-neutralisere” ?

At "CO2-neutralisere" eller “CO2-offsette”, betyder at man betaler for et tiltag der reducerer den
samme mængde CO2 som man selv har udledt - f.eks. når man som musiker har kørt fra Roskilde til
Herning for at spille en koncert .
Det kan bl.a. gøres ved at bygge vindmøller, plante træer eller lignende. 

Når man neutraliserer sin transport betyder det reelt, at man samlet set ikke har tilført kloden yderligere
CO2 ved sin rejse. Man kan sige at man "giver dét tilbage til kloden og vores efterkommere som man har
taget" så andre ikke skal rydde op efter os.

Kan CO2-neutralisering redde klimaet ?

At CO2-neutralisere kan åbenlyst ikke løse hele klodens klimaproblem.
Men det er i mange tilfælde “det mindst dårlige alternativ“ til at gøre ingenting  på områder hvor vi
endnu ikke som enkeltindivider har mulighed for at træffe bæredygtige valg.



Climatecare

Selve CO2-neutraliseringen foregår gennem organisationen Climatecare.

Climatecare er én af verdens ældste og største spillere på CO2-neutraliserings banen. De er en "certified
B-corporation" hvilket bl.a. betyder, at organisationen årligt underkastes en meget minutiøs vurdering for
at leve op til høje standarder ifht. social- og miljømæssig adfærd, transparens og ansvarlighed. De har
fået en lang stribe udmærkelser for deres arbejde, som iøvrigt flugter med FN’s verdensmål og de
rangerer ifølge deres B-corp score blandt de bedste 10% af samtlige 2655 B-corp organisationer i verden

De har en lang række projekter i tredjeverdens-lande hvor CO2-neutraliseringen pr. krone er størst. De
fleste af projekterne kombinerer de CO2-neutraliserende tiltag med lokale samfunds-mæssige tiltag -
som f.eks. vandpumper, vandrensningsanlæg, og lokale solenergiprojekter. Det er bl.a.  med til at gøre
neutraliserings-tiltagene lokalt rodfæstede og langtidsholdbare.

Climatecare samarbejder med CO2-neutral musik ifht. logistik og kommunikation

Jens Lysdal

Jens Lysdal, som er initiativtager til CO2-neutral musik, er en dansk sanger, musiker, og komponist. Han
har udgivet syv albums og turneret i store dele af verden. Han hører til  blandt de bedst anmeldte sangere
og komponister herhjemme og hans musik har bl.a. været nomineret til en amerikansk grammy, “Bedste
folkalbum” i Tyskland og to Danish Music Awards. 

Han har siden januar 2014 neutraliseret alle sine transportrelaterede udslip gennem organisationen
Climatecare som han nu har indgået et samarbejde med.

Udover at CO2-neutralisere sine egne udslip,  opfordrer han også sit publikum til sine koncerter til at
gøre det samme (de km de har kørt til aftenens koncert) -  dette for at gøre spørgsmålet om personligt
klima-ansvar så konkret og enkelt som muligt.

Han er tidligere næstformand i Danmarks største komponistforening DJBFA
(som for to år siden vedtog hans forslag om at organisationen CO2-neutraliserede alle sine transport-
relaterede udslip)

Han var sammen med  én af hovedtalerne til Klimamarchen i Kbh. i 2018 hvor han også sang 

Han er bestyrelsesmedlem i det nyoprettede  Klimafunding.dk

Admin på facebooksiden “Det Alternative Miljøministerium” (pt. 6800 medlemmer)

Han har produceret både sange og videoer der omhandler om klimaspørgsmålet

“En lidt varmere sommer” (Musikvideo): https://www.youtube.com/watch?v=zlcKjq4H6Jo

“En lidt varmere sommer” (Studieversion) https://www.youtube.com/watch?v=MC513KhST8I  
“Time” (Musikvideo)  https://www.youtube.com/watch?v=m_YrXW1U_Ls&t=19s

CO2-neutral i medierne m.m.: http://lysdal.com/CO2-neutral-music
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