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Tema: Miljøproblemerne  
Et emne som mere end noget andet har domineret vest-

lige mediers dækning af Kina i de sidste godt ti år, har væ-

ret de voldsomme miljøproblemer i Kina. Med forbere-

delserne til OL i Beijing i 2008 kom der særlig fokus på den 

omfattende luftforurening i byen, og begrebet ”Airpoca-

lypse” er blevet anvendt i omtalen af luftforureningen i 

Kinas storbyer. 

Der er ingen diskussion om, at den økonomiske udvikling, 

som Kina har oplevet de sidste tre årtier, er sket på be-

kostning af miljøet og dermed indirekte på befolkningens 

sundhed. Miljøproblemerne i Kina er – som meget andet 

i Kina – af nærmest uoverskuelige dimensioner.  Miljø- 

ødelæggelserne omfatter såvel vandressourcer, land-

brugsjorden og luften. Konsekvenserne heraf mærkes 

ikke kun af kineserne, men rækker langt uden for Kina. 

Allerede i 1990’erne blev det klart, at Sydkorea og Japan 

oplevede syreregn, som kunne føres tilbage til udledning 

af svovldioxid fra Kinas afbrænding af kul. Forurening af 

de kinesiske havområder påvirker nabolandene og deres 

fiskerimuligheder, og den luftbårne forurening føres med 

vindene så langt som til det vestlige USA og Canada. Hertil 

kommer de miljøpåvirkninger, som Kinas stigende efter-

spørgsmål på importerede råvarer påfører de lande i 

Asien, Afrika og Latinamerika, hvor råvarerne udvindes el-

ler produceres. Sidst, men ikke mindst, har Kina siden 

2007 været den største enkelt udleder af drivhusgasser 

(målt i ton CO2, men ikke i ton pr. indb) og hermed et mu-

ligt bidrag til den globale opvarmning.   

Nogle eksempler kan illustrere miljøproblemernes 

enorme omfang i Kina. 166 

Verdensbanken anslår, at 20 af verdens 30 mest forure-

nede byer findes i Kina primært på grund af, at kul indtil 

for nyligt har været den helt dominerende energikilde og 

dækket mere end 70 % af Kinas energiforbrug. I det nord-

lige Kina, hvor meget af Kinas sværindustri er koncentre-

ret, er levealderen 5,5 år kortere end i det sydlige Kina 

grundet den voldsomme luftforurening. I den nordlige 

                                                                 

166 Det følgende bygger primært på (Shapiro, 2016) og (Joseph, 
2014) s.352-362 

provinshovedstad, Harbin, fandt man i 2013, at byens 10 

mio. indbyggere var udsat for en partikelforurening, som 

lå 40 gange over det sikkerhedsniveau som WHO anbefa-

ler. Siden 2009 har kinesiske journalister afsløret eksi-

stensen af det som nu kendes som ”cancer-landsbyer”, 

hvor antallet af lungesygdomme som kræft m.v. er usæd-

vanligt højt. Der er registreret over hundrede af sådanne 

landsbyer. Der er tale om landsbyer i meget fattige kom-

muner, som ofte ligger tæt på stærkt forurenende virk-

somheder, herunder virksomheder som genanvender 

elektronisk affald fra USA og Europa, og hvor der er en 

ukontrolleret udledning af bly, cadmium, kviksølv m.v.   

Vandforureningen påvirker mere end halvdelen af Kinas 

floder, søer og grundvandsmagasiner. 28 % af Kinas floder 

anses for så giftige, at de er uegnet til vanding i landbru-

get. Et OECD studie fra 2007 konkluderede, at hundrede 

af millioner af kinesere drikker vand, som er forurenet af 

arsenik, fluor, ubehandlet spildevand, kunstgødning og 

pesticider.  Et par år senere anslog Verdensbanken, at 

mere end 300 mio. kinesere i landområderne ikke havde 

adgang til rent drikkevand.  

Det stigende vandforbrug fra flere mennesker, industri og 

landbrug har betydet, at grundvandsmagasiner under de 

store flodsletter mellem Yangzi floden og Den Gule Flod 

falder med én meter årligt. Stigende vandmangel i det 

Figur 81 Kvindelig migrantarbejder, fyrer op under vores kulfyrede grill-
mad på gaderestaurant i det sydlige Beijing. I den lille sidegade her var   
der alene grillrestauranter, hvor maden blev tilberedt på bordene på 
små kulfyrede grills. Restauranterne stod dog for at blive lukket, da luft-
forureningen fra de mange grills var uacceptabel høj. Foto: Otto Leholt. 
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nordlige Kina, herunder i Beijing, har nødvendiggjort et 

gigantisk vandprojekt, hvor man bygger tre kanaler til at 

føre vand fra Yangzi floden i det centrale Kina og op til 

Beijing i nord.  Projektet, kaldet det Syd til Nord Vand 

Overførselsprojekt, er således en moderne udgave af Den 

Store Kanal som blev opført under Sui-dynastiet (581-618) 

og er et af verdens største infrastrukturprojekter. Når 

projektet står færdigt i 2030 forventer man at kunne 

overføre 44 mia. m3 vand årligt.  Projektet indebærer 

tvangsforflyttelse af mindst 300.000 mennesker.  

Mere end halvdelen af de 71 kinesiske floder, som løber 

ud i havområderne, blev i 2014 vurderet til at være så 

voldsomt forurenede, at mennesker end ikke bør røre ved 

vandet, og 81 % af Kinas kystområder er svært forurenede 

med voldsom algevækst til følge.   

En række opinionsmålinger i større kinesiske byer i 2012-

13 blev der spurgt til hvad der var borgernes største be-

kymring vedrørende deres sikkerhed? Fødevaresikkerhed 

og miljøproblemerne kom ind som absolut største sikker-

heds bekymring for byboerne. Siden melanin-skandalen i 

2006, har de sociale medier i Kina næsten dagligt kunne 

berette om horrible fødevareskandaler rundt om i landet. 

Senest har der været forlydender om, at et stigende antal 

unge kvinder ikke kan blive gravide eller taber deres fo-

stre, og at dette kan knyttes direkte til brugen af forure-

nede fødevarer og de øvrige miljøproblemer.  

Dynamikken bag miljøproblemerne 

Der er en række forhold, som kan forklare hvorfor miljø-

problemerne i Kina har fået et sådant omfang som tilfæl-

det er. Det gælder befolkningstilvæksten, den kinesiske 

middelklasse og nye forbrugsvaner, globaliseringen af 

handel og industriproduktion, ændringer i arealudnyt-

telse som følge af urbanisering og klimaændringer.  

For det første er der Kinas befolkningstilvækst. Trods et-

barnspolitikken er den kinesiske befolkning vokset med 

400 mio. mennesker siden 1980. Indtil da havde Kinas 

hundrede af millioner af mennesker oplevet et århund-

rede med fattigdom, armod og hungersnød. At sikre Kinas 

voksende befolkning nogenlunde rimelige materielle le-

vevilkår har derfor haft første prioritet under reformpoli-

tikken. Dette har i sig selv været en kæmpe udfordring, 

som har øget belastningen af naturressourcerne og mil-

jøet.   

Det evindelige problem har været at skulle brødføde 20% 

af verdensbefolkningen på 7 % af verdens landbrugsareal 

og med kun 5 % af verdens ferskvandsressourcer. Gen-

nem århundreder har man søgt at klare dette gennem an-

læggelse af terrasser på bjergskråninger, anvendelse af 

gødning fra dyr og mennesker og ved hjælp af kunstvan-

ding. Siden 1960’erne har man haft adgang til den Grønne 

Revolutions produktionsmetoder med nye højt ydende 

kornsorter og ikke mindst anvendelse af kunstgødning og 

pesticider. Resultatet ses i et ekstraordinært højt forbrug 

af gødning i det kinesiske landbrug, som har sikret befolk-

ningens fødevareforsyning, men på bekostning af vand-

miljøet.  

Befolkningstilvæksten har i sig selv øget presset på jorden, 

og det opdyrkede areal pr. indbygger ligger i dag på 40 % 

af verdens gennemsnittet. Kinas landbrugsareal pr. ind-

bygger er således halveret fra 0,16 hektar i 1961 til i dag 

kun 0.08 ha/indb. Presset på jorden er yderligere skærpet 

af den voldsomme urbanisering, som Kina har oplevet si-

den 1980’erne. Alene siden 1997 har Kina mistet 8,2 mio. 

hektar landbrugsjord til de voksende byer og industriom-

råder. Dette svarer til ca. 82.000 km2 eller næsten to 

Figur 82 Kinas enorme forbrug af kunstgødning er et udtryk for det sti-
gende befolkningspres på jorden, men også for en politik som har prio-
riteret korn frem for alt. Data: Verdensbanken. Grafik: Otto Leholt 
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gange Danmarks samlede areal. Disse tal kan kun forven-

tes at stige i de kommende år i takt med at 2-300 mio. 

flere mennesker flytter til byerne.  

Det er ikke kun antallet af mennesker, som belaster res-

sourcerne og miljøet, men nok så meget deres forbrug. 

Her har fremkomsten af den kinesiske middelklasse i sig 

selv bidraget til Kinas omfattende miljøproblemer. Bilen 

er blevet et almindeligt forbrugsgode for den nye middel-

klasse, og i 2015 blev der indregistreret knap 24 mio. nye 

biler i Kina, og det samlede antal personbiler nåede der-

med op på 171 mio. Lægges hertil motorcykler, scootere 

og varebiler var det samlede antal køretøjer på 279 mio. 
167  

Man har siden Ol i Beijing i 2008 anvendt forskellige me-

toder til at begrænse trafikken og de heraf følgende luft-

forureningsproblemer. F.eks. havde man under OL re-

striktioner, som sagde, at biler med lige og ulige nummer-

plader kun måtte køre på bestemte dage. Siden 2012 har 

der været et maksimum på indregistrering af nye biler i 

Beijing på 250.000 årligt. Omvendt kan man sige, at det 

er den samme middelklasse som, efter at have erhvervet 

de materielle goder, ofte er de første til at kræve mere 

kvalitative forbedringer af levevilkårene, herunder ikke 

mindst et renere luft, vand og bedre fødevarer. 

                                                                 

167  Kilde: http://www.chinadaily.com.cn/business/moto-
ring/2016-01/26/content_23253925.htm  

I takt med at Kina siden århundrede skiftet er blevet ’Ver-

dens Fabrik’, er det ikke kun meget af den vestlige ver-

dens produktion som er flyttet til Kina, men også den 

medfølgende miljøbelastning. Som nævnt er kinesernes 

stigende produktion og forbrug dog ikke kun et nationalt 

anliggende. Kinas stigende behov for energiressourcer, 

mineraler og andre råvarer, sætter sin spor på miljø og 

naturressourcer over hele verden. Vores IKEA møbler er 

fremstillet i Kina, men træet er fældet i Myanmar, Cam-

bodia eller Indonesien eller andre steder hvor restriktio-

nerne på skovfældning er mindre effektive. Andre steder 

i Afrika og Latinamerika fældes regnskove for at skaffe 

græsningsarealer til en øget kvægopdræt, som skal 

mætte den kinesiske middelklasses ønske om mere kød 

på middagsbordet.  Produktionskæden fra råstofudvin-

ding, til bearbejdning og forbrug er blevet global og der-

med også de miljømæssige konsekvenser heraf. Det an-

slås, at 40 % af Kinas samlede energiforbrug ender i de 

varer, som vi importerer fra Kina.  

Klimaforandringer kan både være et resultat af forurenin-

gen, i kraft af udledningen af CO2, men er også med til at 

skærpe miljøødelæggelserne. Gletsjerne i det Tibetanske 

Højland forsyner ikke bare Kinas floder, men flere af Syd-

østasiens største floder med vand. Siden århundredeskif-

tet er 17 % af gletsjerne smeltet og en fortsat afsmeltning 

vil true vandforsyningen i hele Sydøstasien inklusiv Kina. 

Voldsom skovhugst og overgræsning i de vestlige provin-

ser har allerede ført til ørkenspredning og jorderosion og 

resulterer i de tilbagevendende sand- og støvstorme, som 

i forårsmånederne indhyller Beijing i støv. Klimaændrin-

gerne vil føre til øget nedbørsmængder i regntiden og re-

sultere i oversvømmelser, øget erosion og jordskred. 

Samtidig vil tørkeperioderne blive forstærket og forværre 

den eksisterende vandmangel og truer på sigt den kinesi-

ske fødevareforsyning. Dette søges modvirket gennem 

øget anvendelse af kunstvanding, som medfører tilsalt-

ning af jorden, og faldende høstudbytter søges modvirket 

Figur 83 Ringvej 3 i det østlige Beijing set fra 52. etage. Det er altid myl-
dretid på ringvejene i Beijing. Foto: Otto Leholt 

http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2016-01/26/content_23253925.htm
http://www.chinadaily.com.cn/business/motoring/2016-01/26/content_23253925.htm
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gennem øget brug af kunstgødning, hvilket medfører 

yderligere forurening af vandressourcerne.  

Kinesisk miljøpolitik  

Mens man i den traditionelle kinesiske tænkning, daois-

men, betonede harmonien mellem menneske og natur, 

så blev slagordet under Mao-tiden at ’mennesket besejrer 

naturen’. Under reformpolitikkens første årtier forblev 

miljøspørgsmålet helt underordnet kravet om økonomi-

ske vækst. For omverdenen blev dette tydeliggjort, når 

Kina siden den Internationale Miljø- og klima aftale i Rio i 

1991 har modsat sig bindende aftaler om reduktion af 

sine CO2 udledninger, med henvisning til at Kina som et 

udviklingsland, havde brug for at øge sit energiforbrug i 

fremtiden.  

Siden 2007 har Kina som sagt været den største Co2 ud-

leder i verden, og først i 2015 gik både Kina og USA med 

til at undertegne Paris aftalen om CO2 reduktioner. Dette 

afspejler det øgede fokus, som der har været på miljø-

spørgsmålet i Kina siden århundredeskiftet. I 2008 blev 

det tidligere Miljøagentur opgraderet til et egentligt Mil-

jøministerium, og i den 12. femårsplan for 2011-16 frem-

hæves miljøbeskyttelse som en nøgleindustri på linje med 

informationsteknologi og bioteknologier. På den 18. Par-

tikongres i 2012 indføjes miljøbeskyttelse i partiets pro-

gram. Selvom Kina i dag har en omfattende og progressiv 

miljølovgivning, er der dog fortsat store problemer med 

implementeringen på lokalt plan. Problemet er, som det 

udtrykkes i et gammelt kinesisk ordsprog, at ”himmelen 

er høj, og kejseren er langt væk”. Lokale embedsmænd og 

partiledere vil ofte forfølge snævre økonomiske målsæt-

ninger på bekostning af miljøhensyn. Hertil kommer at de 

mest forurenede industrier i dag ligger i fjerntliggende og 

fattige områder af Kina, hvor miljøkontrollen er mere 

lempelig.  

Trods dette har Kina dog allerede gjort meget og opnået 

imponerende resultater i forhold til miljøbeskyttelse. 

Med opførslen af det gigantiske dæmningsprojekt ved De 

Tre Kløfter på Yangzi-floden i 1990’erne, skabte man ver-

dens største vandkraftværk til produktion af elektricitet. 

Man kan så med rette indvende, at byggeriet i sig selv 

medførte en lang række miljøproblemer ligesom 1,5 mio. 

mennesker blev tvangsforflyttet på grund af anlægget.    

I de senere år er hundreder af stærkt forurenende og 

ikke-effektive kulfyrede virksomheder blevet lukket.  Kul-

forbruget, som i 2005 udgjorde 73 % af det samlede ener-

giforbrug, var i 2015 reduceret til 64 % og ventes at falde 

yderligere i de kommende år, idet Kina satser massivt på 

fornybare energikilder. Frem til 2020 planlægges det at 

investere 761 mia. US $ i nye miljørigtige energikilder. 

Kina er således i dag førende, ikke bare med hensyn til 

produktion af vandkraft, vindmøller og solceller, men 

også i anvendelsen af disse teknologier. Siden skovfæld-

ning blev forbudt ved lov i 1998, har Kina plantet 4 mio. 

hektar ny skov om året, og Kina er dermed i dag det land 

som gør mest for CO2 deponeringen gennem udvidelse af 

skovarealerne.  

Man har også brugt markedsmekanismerne til at fremme 

miljøspørgsmålet. Dels ved miljø-mærkning af stadigt 

flere forbrugsvarer og dermed give forbrugerne et miljø-

rigtigt forbrugsvalg. Dels med forsøg på CO2 kvoter for 

nogle provinser og byområder, ligesom der er indført re-

striktioner på bilernes udstødningsgasser.  

Figur 84 Den 2 kilometer brede dæmning ved De Tre Kløfter på Yangzi-
floden. Dæmningen har hævet vandstanden i flodens øvre løb med 175 
meter og omdannet dele af Yangzi floden til en egentlig sø over en 
strækning på 600 km. Hele byer måtte flyttes længere op af bjergsiderne 
og 1,5 mio. mennesker blev tvangsforflyttet. Foto: Otto Leholt 2014. 
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Det kinesiske civilsamfund er også i stigende grad blevet 

aktivt involveret i miljøspørgsmålet. De første græsrods-

organisationer opstod i starten af 1990’erne, som f.eks. 

Friends of Nature, og siden er antallet af såkaldte NGO’er 

vokset støt. Af Kinas i dag mere end 200.000 NGO’er er ca. 

6.000 beskæftiget med forskellige områder af natur- og 

miljøbeskyttelse. Mens nogle arbejder med beskyttelse af 

habitater for vilde dyr, arbejder andre med økologiske 

dyrkningsmetoder, andre med genbrug og andre med op-

lysningskampagner til borgere og embedsmænd. Forskel-

len på sådanne NGO’er i Kina og Danmark er, at man som 

medlem i de kinesiske NGO’er også skal deltage aktivt. Et 

årskontingent gør det ikke alene. Som allerede nævnt, har 

ikke mindst de sociale medier bidraget til at offentlighe-

den får mere og mere information om alle store som små 

miljøproblemer. De samme medier har været effektive til 

at mobilisere borgerne til demonstrationer mod lokale 

forureningskilder eller andre miljøspørgsmål. Et konser-

vativt skøn anslår, at der alene i 2010 var 80.000 af så-

danne miljørelaterede offentlige protester i Kina.  

I mange tilfælde har offentlige protester ført til lukning 

eller flytning af forurenende virksomheder. Mediernes 

stigende omtale af miljøproblemerne har også ført til en 

stigning i antallet af erstatningssager mod de forure-

nende virksomheder og efterfølgende erstatning til de 

skadelidte. Miljøsynderne straffes også hårdere i dag end 

tidligere. I byen Yancheng, i Jiangsu-provinsen, blev direk-

tøren for en kemisk fabrik idømt 11 års fængsel for udled-

ning af giftigt spildevand i byens vandforsyning.  

Set i et internationalt og historisk perspektiv, er Kina mil-

jøproblemer kun bemærkelsesværdige ved deres omfang. 

Samme problemer har man set tidligere i USA og Europa 

indtil for blot 40-50 år siden. I de sidste 10 år har miljø-

problemerne fået en stadig mere fremtrædende plads i 

den kinesiske udviklingspolitik, og som på mange andre 

områder er ambitionerne høje.  Spørgsmålet er så om lov-

givning og reformer oppefra er nok til at løse proble-

merne? De centrale myndigheder vil her, som i kampen 

mod korruption, stå over for stærke økonomiske interes-

ser på lokalt plan, som fortsat vil prioritere økonomisk 

vækst frem for miljøet. Inddragelse af NGO’er og almin-

delig medieomtale af miljøproblemerne syntes at være 

vejen frem. Men også her har der vist sig grænser for 

åbenheden. Det viste sig f.eks i 2015 da en journalist fra 

Folkets Dagblad lavede en kritisk dokumentarfilm om luft-

forureningen, ”Under the Dome”. Filmen blev hurtigt set 

af mere end 100 mio. mennesker, men blev så bortcensu-

reret af myndighederne.   

For Danmark ligger der store eksport- og samarbejdsmu-

ligheder i forhold til Kinas miljøproblemer – ikke mindst 

med hensyn til vandrensning, affaldshåndtering og for-

brændingsanlæg. Men også danske slagterier og mejerier 

er begyndt at se mulighederne i Kina, hvor gentagne fø-

devareskandaler har ødelagt middelklassens tillid til de ki-

nesiske fødevarers kvalitet. I stedet betaler man gerne 

det dobbelte for australske og danske fødevarer, som 

man forbinder med en bedre sundhedsmæssig kvalitet.  

 

 

 

   

  

Figur 85 Kinesere bosiddende i Danmark sender jævnligt dansk mælke-
pulver til familie og venner i Kina. Nybagte forældre i middelklassen har 
ikke tillid til de kinesisk produceret mælkepulver. Foto:Otto Leholt 


