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Lad naturens kredsløb 

løbe igennem din husholdning

Hanne og Agner har forvandlet et almindeligt gennemstrømshus til et hus der indgår i

naturens kredsløb. De er stået af forbrugsræset og viser en anden vej til lykke – og så

udleder de oven i købet langt mindre CO2 end de fleste af os.

Af Agner Thulesen

Motivation og livsstilændring

Hvordan motiveres vi til at leve

grønnere? Hvordan ændres vores

handlinger fra at være økonomiske

til at blive økologiske? Hvordan

trækker vi os væk fra mediernes sta-

tusforbrug og underholdning?

Hvordan gør vi vores liv nøjsomt og

ærbødigt over for naturen?

Sikke mange store etiske spørgsmål,

der trænger sig på for at skrive en

artikel om bæredygtig livsstil, og

give nogle bud på naturvenlige hus-

holdningsløsninger. I vores sam-

fund, med de mange fristende tilbud

vi omgives af, kræver det en stærk

vilje, at leve et liv med mindre for-

brug, der tilgodeser naturen og

fremtiden.  

Det kræver først og fremmest, at

vores psyke falder til ro med os selv

og vores omgivelser, så vi ikke føler

trang til at fare rundt efter adspre-

delser, nyheder, holdepunkter og

underholdning hele tiden. Tænk

hvor meget brændstof og nyttig

energi vi kunne spare på miljøkon-

toen på den måde.

Glæden ved det grønne

Det meste af året spiser jeg mig

rundt i vores have og smager på

vores mange smagfulde bær, så en

tur over i ærterne og bønnerne for at

mæske mig der, og sluttelig trækker

jeg en rød, sprød gulerod op, tørrer

den af i toppen og knaser den høj-

lydt imellem tænderne. Ikke blot

smags - og duftsanserne frydes,

også ørerne og øjnene kvikkes op af

fuglenes fløjtende flugter, mit hår og

min hud bestryges af en frisk brise,

der giver mig et mildt og åbent sind. 
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Det slår ned i mig, tænk hvis alle

bare én gang oplevede denne sanse-

lighed, så gad ingen købe dårlige,

gamle og konserverede fødevarer.

Så vil man opdage naturens undere

og nuancer, og ikke gide jage og

slæbe sig pukler til, for at bruge sine

penge på industrielle firkantede pro-

dukter. 

Men tænk - hvis vi er ved at øde-

lægge naturen, så frøene i jorden

ikke vil spire, der ingen regn falder,

fuglenes sang mangler og træerne

visner bort. Så er vores liv også

slut! Jeg vil stå der som en bitter

dødsdømt og spørge, om vores korte

velfærdstid var det hele værd?  Vide

at vores lyster og forfængelighed

købte materialisme, og viljen til at

skabe et stærkt og sanseligt liv blev

snydt.

Gennemstrømshuset 

midt i naturen 

I 1992 var Hanne og jeg meget hel-

dige. Vi var egentlig på udkik efter

at købe en byggegrund, så vi kunne

bygge vores nye drømmehus med

alle de bæredygtige tilgange, vi

kendte den gang. Imidlertid var de

bedste byggegrunde jo bebygget for

længe siden, og pludselig så vi et

gammelt hus i landsbyen Vrads i

Midtjylland, det købte vi lige på ste-

det. 

Huset ligger ved kanten af Vrads

Sande hedevidder, og er omkranset

af marker og skov, der giver et fan-

tastisk haverum omgivet af store

træer, hvor fuglesang kastes rundt

med kraftige ekkoer. Dette rum gav

os lige fra starten meget lyst til at

være udendørs, for her mærkes

solens varme, vindens berøring,

naturens dufte, dyrenes kalden og

det sanselige sorgløse menneskeliv.

Oplevelserne i dette naturrum gav

os store ambitioner om, at skabe

noget lignende inden for murerne i

vores gamle hus, hvor vi trods alt

opholder os det meste af tiden. Vi

ville skabe et indendørs rum, som

kunne stimulere vores sanser og

give os udendørs energi og velvæ-

re.Vores økologiske bevidsthed har

overbevist os om, at vi mennesker

er en del af naturen og afhængig af

den, så derfor må vi finde vores

plads som menneskehed i naturen

og økosystemet, og ikke nedbryde

den ved overforbrug. 

Derfor så vi udfordringen i, at få

naturens kredsløb til at løbe ind

igennem vores hus. Det betød, at

vores gamle gennemstrømshus med

for store forbrug og forureninger

skulle indgå i naturen ved at lave

små levedygtige cirkler på varme,

vand, strøm, affald, mad og gød-

ning.

Hvad er huset så blevet til?

Nu lever vi i et hus, der er renoveret

med træ og marksten, materialer der

bliver smukkere ved slid. Verandaen

er lavet om til en solstue med glas-

fløje på begge sider, som er drivhus,

også med sommer badeværelse.

Drivhuset giver en masse passiv sol-

varme og dufte til huset. Nord, øst

og-vestfacaderne af huset er beplan-

tet med stedsegrøn vedben, som hol-

der murstenene tørre året rundt, så

de ikke slides. Vedbenden giver op

til 10% varmebesparelse. Vinduerne

er skiftet til kassevinduer med to sæt

rammer, enkelt lag glas i den yder-

ste ramme, og  thermo  energi glas i

Fakta – vores årlige CO2 udledninger for 4 pers.

Varme - Brænde er accepteret som CO2 neutral                                     = 0 t CO2

EL- 1500kwt = 0,82 t CO2. Vi producerer 34.000kwt fra vindmølle                                = 0 t CO2

Transport: 450 liter dieselolie til vores Lupo VW                                                           = 1,2 t CO2

Mad + forbrugsgoder anslået.( Vi er selvforsynende med grønsager og æg)                     = 3,4 t CO2

Ferie: 4 pers. til f.eks Nice m. fly – hvert andet år. SAS`tal er forhøjet med 10km højdefaktor 2,7      = 1,4 t CO2

Total CO2 udledning for familien = 6,0 t CO2

CO2 udledning pr. pers =1,5 t CO2/pers/år

(Gennemsnitlig  årlig CO2 udledning pr. dansker privat = 6,0 t CO2)

Vedbend af stedsegrøn efeu giver en varmebesparelse på op til 10%.
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den inderste. Overetagen er efteriso-

leret med papiruld oven på de eksi-

sterende glasuldbatts. På den kolde

nord side har vi lavet en simpel træ-

bygning, der virker som mellemkli-

mazone imellem stue-og udhus, og

som et stort vindfang, der beskytter

indgangsdøren. Vores aktive

opvarmningssystem er solvarmepa-

neler, masseovn og stenkomfur, der

”fodres” med granskaller fra det

lokale savværk.

Regnvand i husholdningen.

Vores drøm var at bruge regnvand i

husholdningen for at spare på

grundvandet, og for at bruge mindre

sæbe til tøjvask, opvask og bad, og

det vil give en enklere rensning af

det grå spildevand. 

Ved en simpel udregning viste det

sig, at der falder mere vand på vores

tage end vi forbruger, så var udfor-

dringen, at skabe en regnvandskvali-

tet, der kunne bruges til alt. 

Siden 1993 har vi brugt regnvand til

alt, undtagen de 3kbm. vi drikker

om året. Regnvandet bliver filtreret

gennem to sier og vulkanske sten,

før det ender i en 7kbm. ståltank i

jorden. Herfra pumpes det op til

vandhanerne efter behov, og før det

ender i vandhanerne eller varmt-

vandsbeholderen, filtreres det gen-

nem et lille mekanisk filter, der skif-

te ca. hvert halve år. Det er en stor

fornøjelse at bruge regnvand, og det

undrer os meget, at der er så få, der

prøver det af. Okay, det har været et

stort pionerarbejde at etablere

anlægget, men man kan i dag købe

komplette anlæg. 

Husholdningens grå spildevand fra

bad, køkken og vaskehus renses i en

lille lavere liggende rodzonerende

med tagrør, vandiris og pil.

Komposttoilet

I 1994 afholdt vi et kursus i installe-

ring af komposttoilet. Hanne havde

sagt ja til, at skifte vores vandkloset

ud med økokomperen fra Fornyet

Energi. Det har været en succes, toi-

lettet er hygiejnisk i orden og et toi-

letbesøg lugter mindre end før, idet

der hele tiden er et træk fra toilet-

rummet ned igennem toiletstolen

gennem kompostbeholderen i kæl-

deren og op i skorstenen over taget.

Toiletstolen har et lille hul til urin,

og et stort til afføring, toiletpapir og

savsmuld. 

Urinen løber ud i en 1000 liters

jordtank, hvorfra vi pumper det

direkte ud til grønsagerne 3-4 gange

i vækstsæsonen eller til en ekstra

lagertank, så vi kan bruge urinen,

når der er behov for det i grønsags-

haven. Kompostbeholderen under

toilettet i kælderen indeholder kom-

postorme, der gør sit til, at vi kan

grave en trillebørfuld god kompost

ud ca. tre gange om året, som efter-

komposteres, for senere at blive

brugt under frugttræer, buske og

blomster.

Vores komposttoilet opfylder alle de

gode argumenter vi havde for at

indgå i naturens nære kredsløb,

fordi vi nu undgår at sende vores

spildevand langt væk til energifor-

brugende rensningsanlæg for til

sidst at ende i bæk,  å, fjord og hav.

Vi beholder alle vores egne nærings-

stoffer, som vi har stor brug for til

vores nytteplanter her.

Vindmøllestrøm.

I 1987 investerede jeg 70.000kr i en

stor laugsvindmølle. Den er senere

blevet udskiftet uden vi skulle inve-

stere yderligere, så vi har stadig en

rimelig ny mølle, der kører endnu.

Mine andele i møllen producerer 20

gange så meget elektricitet, som vi

selv forbruger. 

Jeg synes, det er en enkel og billig

måde at producere overskud af grøn

strøm på, selv om der ikke er garan-

ti for, at vi selv bruger grøn strøm

hele tiden. Muligheden er, at sam-

fundet formår at indføre systemer,

hvor vindmøllestrømmen bruges

mere optimalt f.eks. til fjernvarme,

brint, opladning af batterier…

Økonomisk frihed

Vores oprindelige ønske om, at

bygge det nye ideelle  naturhus,

blev i stedet til ombygningen af et

gammelt, og det er vi glade for i

dag, fordi miljøet rundt om huset for

os er lige så vigtigt, og vi ved det

tager meget lang tid at skabe et

udendørs rum. Desuden er det også

vigtigt at forbedre alle de gamle

huse i mere bæredygtig retning. 

Det har været meget lærerigt, og

alle vores installationer er lavtekno-

logiske, og jeg vil påstå, at de alle

kan installeres i et hvert parcelhus i

Danmark.Det giver også mulighe-

Komposttoilettet er lugtfrit. Spildevand som normalt er et affaldprodukt, bliver erstattet med

en næringsstofresource som  indgår i det nære kredsløb.
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den for at leve en mere sparsomme-

lig tilværelse med et lavt budget,

fordi de faste udgifter er små, som

igen giver en større frihed på

arbejdsmarkedet, da afhængigheden

af penge bliver dejlig afslappet. Det

er ikke så populært, at tale om at

spare, men det man sparer på bud-

gettet skal man ikke først betale skat

og moms af, så det tæller mere end

dobbelt.

Livsstilen i vores hus er enkel men

stadig moderne, og det har givet os

en levevis, der er mere i overens-

stemmelse med vores overbevisnin-

ger. Det står klart for mig, at

moderne mennesker kan klare sig

bedre på nøjsom vis, og finde glæde

ved at prise naturen, og vise den

ærbødighed. 

Således har vi hele tiden lyst til, at

finde de rigtige økologiske svar på

vores gøren, som betyder, at vi

handler på naturens præmisser og

ikke træffer hurtige utilsigtede

beslutninger, der ikke er stabile,

men styres af efterspørgsel, udbud

og mode, hvorimod naturens svar er

levedygtige og gældende ind i frem-

tiden.

Mulige skridt 

på vejen til det bæredygtige

Alle årene har vi fået stor opmærk-

somhed i medierne om vores gamle

kredsløbshus, og vi har lavet mange

rundvisninger og foredrag i vores

hus. De fleste synes, at det er spæn-

dende, at det er muligt, at leve så

enkelt og med så lave driftsudgifter.

De fleste siger, at det er fint, - und-

tagen komposttoilettet, der deler

folk -  men de siger, at det aldrig

kan lykkes hjemme hos dem, fordi

deres hverdag er spændt så hårdt op,

at de ikke har overskud til at forand-

re på noget.

Jeg forstår dem, for når jeg kommer

sent hjem fra arbejde, har jeg heller Agner Thulesen er ingeniør og

ovnsætter. Har et firma, der bl.a.

tilbyder følgende: Vejledning om

økobyggeri, kurser om og byg-

ning af halmhuse, opstilling af

komposttoiletter, samt projekte-

ring af regnvandsanlæg. Læs

mere på www.vrads.dk

ikke kræfter til at gøre nyt.

Uheldigvis har de fleste familier en

økonomi der er strammet til det

yderste, så der ikke er tid nok der-

hjemme til at starte et lille miljø-

eller spareprojekt. Hanne har sagt sit

skolelærer job op, så vi sammen kan

arbejde på, at informere om de

muligheder vi alle har, for at tage

små skridt i samme retning til at

afhjælpe vores fælles problem, at

redde vores klode. Hanne er fokuse-

ret på de psykologiske barrierer, vi

har for ikke at komme i gang.  Det

er en lang historie. 

Vores enkle budskab er, at man ikke

behøver, at gøre som os, men man

gør sig klart, hvor man er parat til at

tage det første skridt – indkøb, vand,

affald, el, transport, ombygning?? Vi

har selv oplevet, at når man først

kommer i gang, går der sport i at

komme videre med andre områder.

Jeg mener, vi er i en vinder – vinder

situation

. 

Vores fælles opgave 

at tage vare på jorden

Vi har alle den samme opgave at

arbejde for hele kloden rundt, hvor

vi har brug for hinanden ung, gam-

mel, fattig, rig, og kan berige hinan-

den med opfindsomhed, ekspertise

og hjælpsomhed, som jo er bedre

end at kriges indbyrdes. Meget tyder

på, at rigdom på materielle goder

ikke automatisk giver os et lykkeligt

liv. 

Lykkefølelse er mere nuanceret, der

er røster fremme der mener, at vi

mangler en fornemmelse af solidari-

tet, givervilje og venlighed med

hinanden kloden rundt, for vi har en

rund og universel sjæl, der først får

fred, når vi tager ordentlig vare på

himmel, natur, dyr og mennesker på

hele jorden. Vi vinder også i vores

husholdningsbudget, og min påstand

er, at vi bliver glade for at opdage,

at vi sagtens lever lige så godt med

lidt mindre forbrug.

Fakta – vores årlige forbrug  for 4 pers.

Varme………………..12rummeter granskaller     = 2.400kr

EL…………………1.500kwt.                             = 2.700kr

Vand………   3kbm. grundvand + 55kbm. regnvand       =     42kr

fast vandafgift = 2.400kr

Masseovn og masseovnskomfur i køkkenalrummet, tilknyttet samme skorsten.
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