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ting for de bedste grunde. Den her
konference er et skridt i den rigtige
retning for vi er nødt til at blive mil-
jøbevidste også for de næste genera-
tioners skyld, siger Katherine Ham-
mack, den amerikanske hærs øverst-

SØNDERBORG: Grønt militær drejer
sig ikke kun om at nedbringe mæng-
den af CO2. Det primære formål er
derimod, at det både er dyrt og ikke
mindst farligt at transportere tusind-
vis af liter brændstof ud til fronten.
Da krigen i Afghanistan var på sit
højeste fik Natos Isaf-styrker dagligt
kørt 1300 tankbiler med olie ud til
lejrene. Det kostede syv liter olie for
hver ene liter, der blev bragt ud. Un-
der disse transporter blev i tusindvis
af mennesker såret eller dræbt i bag-
holdsangreb eller på grund af vejsi-
debomber.

Disse tal er blandt årsagerne til, at
Nato i stigende grad interesserer sig
for grøn omstilling, hvilket i denne
uge var emnet for en Nato-forsk-
ningskonference, som samlede mili-
tærfolk, erhvervsfolk og forskere fra
ni lande på Syddansk Universitet i
Sønderborg i samarbejde med Pro-
jectZero.

– Det har været lærerigt, at høre om
Sønderborgs vision og vej mod at
blive CO2 neutral. Den gør de rigtige

kommanderende på området anlæg,
energi og miljø.

Vellykkede dage
Der var omkring 65 tilmeldte fra ni
lande ved Natos forskningskonferen-

ce om grønt forsvar, der begyndte
tirsdag. Det var dobbelt så mange
som forventet. Ud over diverse oplæg
og gruppearbejde var deltagerne på
en tur rundt i Sønderborg-området
for at se på demonstrationsprojekter
for energirigtigt byggeri og grønt
firma, ligesom de også var et smut
forbi Dybbøl Banke, hvor de fik et
indblik i, hvordan man i 1864 førte
krig med datidens energiformer og
vandforsyning.

– Det har været fantastisk. Vi har
fået nogle meget konkrete anbe-
falinger ud af dagene. Vi er ikke nai-
ve. Vi ved godt, vi ikke er beslut-
ningstagere, men vi håber på, at man
får øjnene op for, at der her er en
vindersag, siger Michael Goodsite,
SDU-professor, klimaekspert og tid-
ligere officer i Nato og den amerikan-
ske hær. Sammen med sin finske
professor-kollega Sirkku Juhola og
ProjectZero-direktør Peter Rathje
foreslog de seminariet til Nato. 

Konferencens anbefalinger bl.a. at
lære af den gode historie vil blive
nedskrevet i en håndbog til brug i det
militære og civile. Her vil Sønderborg
være et af de gode eksempler.

Succes: En drejebog fuld af gode anbefalinger var det primære, der kom ud af Natos tredages forskningskonference
om grøn omstilling i forsvaret. Mere end dobbelt så mange som forventet var med på Alsion.

Mest prominente deltager på Nato-konference var Katherine Hammack, firestjernet general i den amerikanske hær og USA's viceforsvarsminister. Hun var bl.a. taler i
forbindelse med den officielle middag, der blev holdt onsdag aften på Sønderborg Slot. Foto: Timo Battefeld
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Torsdagens program var bl.a. helliget forskellige oplæg fra forskere og eks-
perter indenfor bæredygtighed. Foto: Timo Battefeld


