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GEOGRAFSKI VIDIKI SONARAVNEGA RAZVOJA DANSKE
Izvleček:
Danska je majhna država, ki leži na pomembnem prehodu iz Severne Evrope proti
Skandinavskemu polotoku. Diplomsko delo poleg fizično in družbeno geografskega orisa
Kraljevine Danske skuša na podlagi razpoložljivih virov in literature natančneje predstaviti
geografske vidike sonaravnega razvoja te skandinavske države. Zaradi izjemne obsežnosti
obravnavane tematike je diplomsko delo omejeno na področji energetike in kmetijstva, saj
ocenjujem da sta sonaravna energetika in kmetijstvo ključni področji na poti k oblikovanju
sonaravnega gospodarjenja z naravnimi viri. Na koncu je podana še kratka primerjava med
Dansko in Slovenijo na področju sonaravnega razvoja energetike in kmetijstva.
Danska je ena izmed vodilnih držav na področju sonaravnega razvoja v energetiki in
kmetijstvu. S konsistentno in premišljeno energetsko politiko, ki temelji na zniževanju porabe
energije oz. energetski učinkovitosti je Danska ustvarila dobro podlago za prehod v družbo, ki
je neodvisna od fosilnih goriv. Ob obstoječem energetskem programu se je država zavezala da
bo do leta 2050 vse potrebe po energiji pokrila z domačimi obnovljivimi energetskimi viri,
med katerimi prevladujeta energija vetra in biomase. Dansko kmetijstvo je eno izmed
najproduktivnejših na svetu in je izrazito izvozno usmerjeno. Kljub močnemu
konvencionalnemu kmetijstvu, ki predstavlja močno okoljsko obremenitev, se na Danskem
vse bolj uveljavljajo sonaravne oblike kmetovanja. Danski trg z ekološko pridelanimi živili je
eden najstarejših in najrazvitejših. Država s posebnimi programi obvezne uporabe ekoloških
živil v javnih institucijah načrtno podpira razvoj in širjenje sonaravnih oblik kmetijstva.

KLJUČNE BESEDE: Danska, sonaravni razvoj, obnovljivi viri energije, ekološko kmetijstvo.

GEOGRAPHICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN DENMARK
Abstract:
Denmark is a small country that lies in the important transition point between Northern
Europe and the Scandinavian Peninsula. Denmark is ranked among Scandinavian countries.
Thesis in addition to the physical and social geographical outline of the Kingdom of
Denmark, tries to present the geographical aspects of sustainable development of Denmark,
on the basis of available sources and literature. Due to the remarkable breadth of the topic,
thesis has been limited to the areas of energy and agriculture, as I consider sustainable energy
and agriculture key areas on the path towards the creation of sustainable management of
natural resources.
Denmark is one of the leading countries in the field of sustainable development in the energy
and agriculture sectors. With a consistent and thoughtful energy policy, based on reducing
energy consumption or energy efficiency, Denmark created a good foundation for the
transition to a society, independent of fossil fuels. At current energy program, the country has
committed that by 2050 all energy demand will be covered by domestic renewable energy
sources, primarily wind and biomass. Danish agriculture is one of the most productive in the
world and is highly export-oriented. Despite a strong conventional agriculture, which
represents a strong environmental burden, sustainable agriculture is developing constantly.
The Danish market for organic food is one of the oldest and most developed. Governments

specific programs required the use of organic food in public institutions, opts for the
development and dissemination of sustainable forms of agriculture.

KEY WORDS: Denmark, sustainable development, renewable resources, organic farming.
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1. UVOD
1.1. NAMEN, CILJI IN DELOVNA HIPOTEZA
Namen diplomskega dela je geografska predstavitev Kraljevine Danske s poudarkom na
geografskih vidikih sonaravnega razvoja. Tematika sonaravnega razvoja je izjemno obširna,
zato se diplomska naloga omejuje na področji energetike in kmetijstva, ki ju izpostavljam, kot
dve ključni področji na poti k oblikovanju trajnostno sonaravne družbe. Ob tem moram
poudariti, da sem se odločil za natančno obravnavo energetike in kmetijstva, ker smatram, da
Danska na obeh področjih sodi med vodilne svetovne države.
Diplomsko delo je vsebinsko razdeljeno na štiri sklope. Prvi sklop je namenjen
definiciji in predstavitvi pojma sonaravnega razvoja. Drugi sklop prinaša fizično in družbeno
geografski oris Danske. Osrednji, tretji sklop je namenjen natančnejši predstavitvi geografskih
vidikov sonaravnega razvoja na področju energetike in kmetijstva. V njem je pozornost
namenjena trenutnemu stanju energetike in kmetijstva na Danskem z vidika sonaravnega
razvoja s posebnim poudarkom na energetski in kmetijski politiki. Četrti sklop pa podaja
kratko primerjavo med Dansko in Slovenijo na področju energetike in kmetijstva.
Glavni cilji diplomskega dela so:
• naravno in družbenogeografski oris Danske;
• predstavitev razvoja in značilnosti danskega energetskega sistema z vidika
sonaravnega razvoja;
• predstavitev značilnosti in razvoja danskega kmetijskega sektorja s poudarkom na
sonaravnem oz. ekološkem kmetijstvu;
• kratka primerjava med energetskima in kmetijskima sistemoma Danske in Slovenije z
vidika sonaravnega razvoja.
V diplomi želim potrditi ali ovreči naslednje hipoteze:
• Obvladovanje rasti porabe energije ob istočasnem gospodarskem razvoju je ključni
dejavnik za uspešen sonaravni razvoj danske energetike.
• Dansko kmetijstvo je zelo prilagodljivo in se uspešno prilagaja potrebam tržišča. Poleg
prevladujočega tržnega konvencionalnega kmetijstva se ob državni podpori in rasti
povpraševanja na domačem tržišču vse bolj razvijajo sonaravne oblike kmetijstva.
• Slovenija na področju sonaravnega razvoja zaostaja za Dansko. Slovenijo pesti
predvsem previsoka energetska intenzivnost njenega gospodarstva in kritično nizka
stopnja samooskrbe s hrano.
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1.2. METODE DELA
Diplomsko delo temelji izključno na kabinetni metodi dela. Zaradi časovnih in predvsem
finančnih razlogov Danske nisem obiskal. Delo je potekalo večinoma v obliki zbiranja in
pregledovanja javno dostopnih virov in literature. Dostopnih virov in literature v slovenskem
jeziku je zelo malo in so večinoma v obliki splošnih predstavitev Danske v turističnih vodičih,
spletnih straneh in enciklopedičnih publikacijah, ki pa so za izdelavo diplomskega dela
večinoma preveč splošni in poljudni. Podobno velja tudi za spletne vire v angleškem jeziku,
ki so sicer v glavnem namenjeni turističnim predstavitvam Danske. Pri izdelavi diplomskega
dela sem se tako posluževal predvsem literature v angleškem jeziku. Poudariti moram, da je
tudi ta precej pomanjkljiva, saj je Danska v strokovni geografski literaturi obravnavana skupaj
z ostalimi skandinavskimi državami in po pravilu so avtorji prav Danski namenjali najmanj
pozornosti. Pomanjkanje zanimanja za Dansko na področju fizične geografije si morda lahko
razlagamo v njenem zelo uravnanem in monotonem površju, ki je na debelo prekrito z
ledeniškim gradivom in je v glavnini povsem obdelano, tako da so vse reliefne oblike precej
neizrazite in verjetno manj zanimive za proučevanje. Povsem drugače je seveda z
Grenlandijo, katere pa diplomska naloga ne zaobjema. Tako nisem uspel najti nekega
temeljnega geografskega orisa Danske, ki bi zajemal njene fizične in družbene značilnosti. V
iskanju omenjene literature sem se obrnil tudi na Dansko kraljevo knjižnico v Københavnu.
Na žalost tudi tam ni razpoložljive geografske literature z želeno tematiko v angleškem
jeziku, saj prevladujejo izključno dela v danskem jeziku. Omeniti moram, da je dostopna
literatura precej stara, kar pri raziskovanju fizičnogeografskih značilnosti sicer ne predstavlja
prevelike ovire, problem se pojavi pri družbeni geografiji, kjer sem se moral opirati na
publikacije in podatke danskega statističnega urada. Ob pomanjkanju literature sem se
naslonil na dostopne internetne vire v angleškem jeziku, kjer so prevladovale publikacije
različnih danskih ministrstev in agencij, ter na podatke in publikacije danskega statističnega
urada.
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2. TRAJNOSTNI RAZVOJ – OSNOVNI KONCEPTI IN OPREDELITVE
2.1. TRAJNOSTNO SONARAVNA PARADIGMA
V preteklih obdobjih zgodovine človeštva je človeška vrsta s pomočjo vedno novih
tehnologij, čedalje bolj intenzivno uporabljala naravne vire in energijo. Pri tem pa se ni prav
nič ozirala na omejitve in nosilne zmogljivosti okolja. Razvojna pot človeštva je povsem
enosmerno osnovana in še vedno temelji na prepričanju o neskončnih možnostih izrabe
naravnih virov in hkrati stremi k trajnemu in neomejenemu materialnemu napredku. V 21.
stoletju se je materialna dejavnost človeštva že nevarno približala zgornji meji zmogljivosti
našega planeta in vse bolj sili v katastrofo (Plut, 2010). »Izkoriščanje narave in naravnih virov
planeta bistveno presega zmogljivosti obnavljanja ter nevarno zmanjšuje biotsko
raznovrstnost« (Plut, 2010, str. 45).
Biolog Odum (1989) meni, da obstajata dva scenarija prihodnosti človeštva: scenarij
»mizernega« preživetja in t. i. alternativni scenarij. Prvi sloni na kratkoročno zasnovanem
pogledu na svet in je usmerjen zgolj k preživetju in blagostanju posameznika. Blagostanje
družbe je povsem drugotnega pomena. V bistvu pomeni nadaljevanje sedanjih razvojnih
trendov. Alternativni scenarij pa v ospredje postavlja dolgoročni vidik in predvideva, da bo
človeštvo postavilo v ospredje preživetje človeške in tudi drugih vrst. Poleg tega pa je ena
temeljnih predpostavk tega scenarija tudi ohranjanje vseh planetarnih ekosistemov. Hiter
tehnološki razvoj človeštvu omogoča vse bolj intenzivno izrabo naravnih virov, hkrati pa ne
more nadomestiti biosfere, ki opravlja življenjsko pomembne ekosistemske storitve
(proizvodnja kisika, čiščenje vode in zraka, ohranjanje rodovitnosti prsti, umirjanje podnebnih
ekstremov, …). Za uspešen nadaljnji razvoj človeštva nujno potrebujemo drugačno zasnovo
materialnih dejavnosti in tudi preobrazbo kulture in hierarhije vrednot (Odum, 1989; cv: Plut
2010, Plut, 2010).
Pri iskanju dolgoročnih rešitev za človeštvo je nujno potrebno upoštevati sledeče (Plut, 2010):
• nosilne zmogljivosti okolja (omejitve glede rabe naravnih virov in energije ter
samočistilne sposobnosti okolja),
• nujnost zmanjševanja razlik med bogatim in revnim prebivalstvom sveta.
»Trajnostno sonaravna paradigma je holistično zasnovan pogled na svet in civilizacijski
napredek v okviru trajnostnega ohranjanja pogojev kakovosti življenja človeške in
drugih vrst ter pogled na materialni razvoj v okviru omejitev okolja in naravnih virov«
(Plut, 2010, str. 46). Trajnostno sonaravna paradigma predvideva življenjski slog, temelječ na
sonaravnih načelih in zavrača prekomerno potrošništvo. Namesto potrošništva postavlja v
ospredje zmerno materialno blaginjo za vse človeštvo (v skladu z zmogljivostmi okolja),
ekološko in socialno uravnoteženost, enakovredno obravnavanje vseh zemeljskih vrst ter
visoko kakovost duhovnega življenja (Plut, 2010).
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2.2. NAČELO TRAJNOSTNOSTI (SUSTAINABILITY)
V znanstvenih krogih, ki se ukvarjajo z raziskovanjem planetarnega ekosistema, je vse bolj
zastopano stališče, da je prihodnost človeštva in kakovost življenja na planetu popolnoma
odvisna od zmogljivosti človeštva za doseganje trajnega ravnovesja z okoljem v katerem živi.
Velika večina znanstvenikov je trdno prepričanih, da sedanji razvojni modeli, ki težijo k
neomejeni gospodarski rasti in nesmotrni rabi naravnih virov ne morejo trajati v neskončnost,
zato nujno potrebujemo nove pristope k rabi prostora in okoljskih virov. Aktualni razvojni
trendi vodijo v izčrpavanje naravnih virov in k okoljski degradaciji, čemur se človeštvo lahko
izogne samo z učinkovito prilagoditvijo svojih dejavnosti naravi. Tako bomo lahko ohranili
ključne planetarno pomembne vire in življenjske oskrbne sisteme tudi za naslednje generacije
(Plut, 2007). Za doseganje trajnostnih ciljev je potrebno materialno dejavnost človeštva
zasnovati na način, da bo trajno izboljšanje materialnega blagostanja človeštva možno brez
degradacije ekosistemov. Gospodarstvo, ki sledi trajnostnemu načelu (sustainability), mora
delovati znotraj zmogljivosti okolja in tako ohranjati naravni kapital prihodnjim generacijam
(Plut, 2002).
Plut (2002) poudarja, da je pojem »sustainability« potrebno obravnavati dvoplastno.
»Trajnostnost« kot načelo in »sonaravnost« kot udejanjanje tega načela. Pojem trajnostnosti
razume kot cilj, težnjo ohranjanja naravnega kapitala ter naravi in okolju dolgoročno
prilagojeno delovanje družbe. »Pojem trajnostnost je dejansko širši in večpomenski kot pojem
sonaravnost, ki se veže na udejanjanje načel varstva okolja in narave, torej na okoljsko
trajnost« (Plut, 2002, str. 75). Sonaravnost je torej način za udejanjanje načela trajnostnosti.
Trajnostni napredek gospodarstva je možen zgolj na podlagi sonaravnosti vseh človekovih
materialnih dejavnosti. »Regionalno (ali lokalno) pojmovana sonaravnost ali sonaravnost v
okviru pokrajinskih ekosistemov pomeni prilagajanje dejavnosti človeka regionalnim
omejitvam in trajno rabo virov energije na način, ki ne bo ogrozil delovanja regije, sosednjih
območij in obremenjeval planetarnega ekosistema« (Plut, 2002, str. 76). Ker pa človek narave
ne more posnemati v celoti, je sonaravno delovanje primerna oznaka za naravnim in hkrati
tudi antropogenim sistemom prilagojeno delovanje človeka (Plut, 2002). Špes (2007)
poudarja pomembnost spoznanja, da doseganje sonaravnosti ni končni cilj, ampak
uravnotežen in prilagodljiv evolucijski proces iskanja ravnovesja med materialnim
blagostanjem, socialno varnostjo in zdravim okoljem.

2.3. TRAJNOSTNI SONARAVNI RAZVOJ (SUSTAINABLE DEVELOPMENT)
Znanstveni krogi nam ponujajo celo paleto definicij pojma sustainable development.
Najpogosteje uporabljena definicija je iz končnega poročila Our Common Future, ki ga je
oblikovala Svetovna komisija za okolje in razvoj pri Združenih narodih (znana tudi kot
Brundtlandina komisija). Brundlantina komisija je trajnostni sonaravni razvoj (sustainable
development) opredelila kot »obliko razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja
zmogljivosti prihodnjim generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb« (World Commision
on Environment… , 1987, str. 43). Široki in precej splošni definiciji trajnostnega razvoja
Brundlantine komisije so sledili še mnogi poskusi natančnejšega definiranja trajnostnega
razvoja (sustainable development). Večina definicij temelji na ideji o treh soodvisnih stebrih
trajnostnega razvoja: okoljskem, socialnem in ekonomskem. Gospodarstvo je del družbe,
družba pa del okolja, zato moramo v ospredje vsekakor postaviti okoljsko komponento
(Berdavs, 2007). Skupni imenovalec sicer različnih definicij trajnostnega sonaravnega razvoja
je predvsem poudarek na pomenu upoštevanja zmogljivosti okolja pri vseh oblikah materialne
4

dejavnosti človeka. Koncept trajnostnega sonaravnega razvoja postavlja obstoječe ekonomske
in ekonomsko – socialne razvojne modele v nov okvir. Temeljni prvini tega okvira sta
predvsem nosilnost okolja, kot omejitev gospodarskega razvoja in medgeneracijska enakost,
kot moralni imperativ (Plut, 2002).
Trajnostni sonaravni razvoj je torej (Loucks, Gladwell, 1999; cv: Plut, 2002):
• razvoj, ki ne škoduje temeljnim oskrbnim sistemom planeta (zrak, voda, prsti, biološki
sistemi) – ekosistemska trajnostonst/sonaravnost,
• razvoj, ki omogoča trajen tok dobrin in storitev izhajajočih iz planetarnih naravnih
virov – gospodarska trajnostonst/sonaravnost,
• razvoj, ki zagotavlja pravično razporeditev koristi od proizvodnje dobrin in storitev in
ob tem varuje življenjske oskrbne sisteme – socialna trajnostonst/sonaravnost.
Trajnostno sonaravni razvoj je usmerjen v okoljsko, ekonomsko in socialno trajen
razvoj oz. napredek vseh ljudi v okviru okoljskih zmogljivosti (Plut, 2002).

Slika 1: Vsebinska polja trajnostno sonaravnega razvoja.

Vir: Plut, 2010, str. 54.
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2.4. GEOGRAFSKI VIDIK (TRAJNOSTNEGA) SONARAVNEGA RAZVOJA
Razumevanje udejanjanja načela trajnostnosti z geografskega zornega kota temelji predvsem
na prepoznavanju omejitev, oziroma zmogljivosti okolja za prostorsko organizacijo delovanja
družbe, ki so (Plut, 2002):
• obnovljivi in neobnovljivi naravni viri,
• velikost ozemlja,
• samočistilne sposobnosti geografskega okolja,
• pokrajinska ranljivost (rezultanta pokrajinske občutljivosti in stopnje obremenjenosti).
Geografijo zanimata zlasti omejenost prostora (prostorska razsežnost) in sprememba
pokrajinske občutljivosti, do katere pride zaradi sprememb pokrajinske rabe, gospodarske
sestave, poselitve in podobno (pokrajinska razsežnost). Pokrajinska ranljivost je zaradi
človekovih posegov zelo spremenljiva in dinamična značilnost nekega prostora, pokrajine,
regije. Pokrajinsko ranljivost je nujno potrebno upoštevati pri prostorskem načrtovanju
človekovih materialnih dejavnosti. Širše pojmovan koncept trajnostnosti in sonaravnosti pa
poleg okoljske komponente zaobjema še gospodarsko in socialno komponento. Omenjeni
komponenti koncepta trajnostnosti in sonaravnosti sta predmet obravnave regionalne,
ekonomske in socialne geografije. S sonaravnostjo v geografiji podčrtujemo smernice, načine
in ukrepe za sonaravno materialno dejavnost, katera bo omogočala doseganje želenega cilja
trajnostnosti v smislu dolgotrajnega ohranjanja pokrajinskega ravnovesja, višje kakovosti
življenja in materialnega blagostanja, socialne varnosti in splošnega humanega napredka.
Sonaravni razvoj poselitve, gospodarstva, pokrajinske rabe in infrastrukture je pot, medtem ko
je trajnostnost zaželeni končni cilj. Geografija kot prostorska veda postavlja v ospredje
predvsem udejanjanje načela okoljske trajnostnosti v sistemih pokrajinske rabe, poselitve,
gospodarstva in infrastrukture (Plut, 2002).
»S pojmom sonaravni razvoj v geografiji poudarimo nujnost prostorske organizacije
bivanja, dela in preživljanja prostega časa znotraj omejitev (zmogljivosti) narave,
pokrajine« (Plut, 2002, str. 82).
V geografiji je torej v ospredju okoljska razsežnost trajnostnosti, medtem ko se družbeni
razsežnosti (ekonomska in socialna) ne obravnavata. Sonaravni razvoj se z vidika geografije
pojmuje kot prostorski, gospodarski in regionalni razvoj v okviru zmogljivosti geografskega
okolja oziroma pokrajine. Sonaravni razvoj obsega razvoj gospodarstva, poselitve,
infrastrukture in pokrajinske rabe skupaj z varovanjem okolja in naravnih virov ter varstvom
in ohranjanjem pokrajinske, biotske in vrstne pestrosti (Plut, 2010). Ko obravnavamo tudi
ekonomski in socialni vidik sonaravnega razvoja pa je po mnenju Pluta smiselno govoriti o
trajnostno sonaravnem razvoju. Načrtovanje sonaravnega razvoja torej ni usmerjeno zgolj v
varovanje okolja, naravnih virov in značilnosti pokrajine, ampak tudi v okolju prilagojeno
razmeščanje naselij, dejavnosti in infrastrukture ter rabe zemljišč in drugih okoljskih virov
(Špes, 2007).
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3. PREDSTAVITEV KRALJEVINE DANSKE

Tabela 1: Danska - osnovni podatki.
Uradni naziv:
Oblika državne ureditve:
Površina:
Število prebivalcev (1. 1. 2012):
Gostota poselitve:
Pričakovana življenjska doba:
Glavno mesto:
Največja mesta:

BDP na prebivalca (2011):
Uradni jezik:
Valuta:
VIR: Denmark in figures, 2013.

Kraljevina Danska (Kongeriget Danmark)
Ustavna monarhija
42. 895 km2
5. 580. 516
130,1 prebivalcev/ km2
moški: 77,9 let, ženske: 81,9 let
KØBENHAVN (Copenhagen), 1. 230. 728
prebivalcev
ÅRHUS, 256. 018 preb.
ODENSE, 170. 327 preb.
AALBORG, 106. 916 preb.
278. 000 DKK
Danščina
Danska krona (DKK)

ZASTAVA

GRB

Slika 2: Danska zastava.

Slika 3: Danski grb.

Vir: Wikipedia, 2013.

Vir: Wikipedia, 2013.
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Karta 1: Fizična karta Danske.

Vir: Freeworld maps, 2013.

8

Danska je po ustavi dedna parlamentarna monarhija. Volilno pravico imajo vsi državljani
starejši od 18 let, s stalnim prebivališčem na Danskem. Na vrhu države je od leta 1972
kraljica Margareta II, ki si zakonodajno oblast deli s parlamentom, izvršno oblast pa izvaja
prek ministrov. Zakonodajna oblast na Danskem je razdeljena med monarhom in 179
članskim parlamentom. Poslanci se volijo na splošnih volitvah in imajo štiriletni mandat. 135
poslancev se izvoli po proporcionalnem sistemu, 40 poslanskih sedežev pa se razdeli med
stranke glede na skupno število zbranih glasov na državnem nivoju. V državnem zboru sedita
tudi dva poslanca s Ferskih otokov in dva poslanca z Grenlandije. Monarh imenuje
predsednika vlade in ministre, ki morajo nato dobiti večinsko podporo v parlamentu. O vseh
zakonskih aktih in pomembnejših vladnih ukrepih razpravlja Državni svet. Državni svet,
kateremu predseduje vladar, sestavljajo ministri, vladar in polnoletni prestolonaslednik
(Natek, Natek, 1999).
Danska je upravno razdeljena na 5 regij in 98 občin. Danske regije so: Novetstaden,
Sjælland, Syddanmark, Mydtjylland in Nordjylland. Regije imajo med 0,6 in 1,6 milijona
prebivalcev. Regijo Hovetstaden imenujejo tudi Glavna regija Danske, saj v njej leži
prestolnica København. Glavna regija je s površino 2561 km2 najmanjša. Po površini je
največja regija Midtjylland v osrednjem delu polotoka Jylland, s površino 13.142 km2.
Osrednja politična telesa v regijah so regijski sveti. Vsak je sestavljen iz 41 neposredno
voljenih svetnikov, s štiriletnim mandatom. Med člani sveta se izvoli predsednika. Naloge
regij vključujejo skrb za zdravstvo, socialno skrbstvo in regionalni razvoj. Regije so
odgovorne za preskrbo zdravstvenih ustanov in delovanje socialnih institucij, poleg tega pa
imajo tudi pomembne zadolžitve na področjih javnega prometa, izobraževanja in varstva
okolja (Danske Regioner, 2013). Regije in njihova središča so predstavljene na spodnji karti
(karta 2).
Karta 2: Karta danskih regij.

Vir: Turistinformation, 2013.
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4. FIZIČNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DANSKE

Naravnogeografsko Dansko uvrščamo med države Skandinavije. Leži v Severni Evropi, med
Severnim morjem na zahodu in Baltskim morjem na vzhodu. Danska predstavlja most med
državami Srednje Evrope in skandinavskimi državami. Osrednji del države predstavlja
polotok Jutlandija (dansko Jylland), na katerem poteka tudi 68 km dolga državna meja z
Nemčijo. Ostali del države se razprostira kar na 407 otokih, med katerimi je poseljenih 78
otokov (Ministry of Foreign Affairs of Denmark, 2009). Pod okrilje Danske krone poleg
Danske sodijo še Ferski otoki in Grenlandija. Obe območji uživata precejšnjo avtonomijo in
nista del Evropske unije (Danish Statistical Yaerbook, 2012). V diplomskem delu se bom
osredotočil samo na Dansko, kot članico Evropske unije in zunanjih ozemelj kraljestva
(Grenlandija, Ferski otoki) ne bom zajel.
Največji danski otoki so Själland (Zaeland), Vendsyssel (Severnojutlandski otok), Fyn
(Funen), Lolland, Bornholm, Falster in Møn (Danish Statistical Yaerbook, 2012).
Tabela 2: največji danski otoki.
Otok
Sjælland
Vendsyssel
Fyn
Lolland
Bornholm
Falster
Møn
Vir: Statistics Denmark, 2013.

Površina
7031 km2
4685 km2
2985 km2
1243 km2
588 km2
514 km2
218 km2

Št. preb. (1. 1. 2013)
2. 208. 348
297. 886
456. 128
62. 578
40. 715
42. 544
9580

4.1. GEOLOŠKI RAZVOJ POVRŠJA IN RELIEF
Navkljub dejstvu, da Dansko uvrščamo med skandinavske dežele, pa le ta geološko in
geomorfološko ni del Fenoskandije. Večino danskega površja sestavljajo terciarni peski in
gline ter kredni apnenci (Severni Jylland, vzhodni deli otokov Sjelland, Møn in Lolland)
(Cigler, 1998). Predkambrijsko osnovo danskega površja, sestavljeno iz metamorfnih kamnin
(granit, gnajs) na debelo prekrivajo sedimenti mlajšega nastanka. Na otoku Fyn naletimo na
granit šele na globinah okoli 900 m. V središčnem delu polotoka Jylland (Jutland) pa so plasti
sedimentov debele tudi do 5000 m. Debele plasti sedimentov so se odlagale na vzhodnem
delu severnomorskega bazena več kot 200 milijonov let. V obdobju poznega perma, je bilo
območje današnje Danske prekrito s plitvim morjem, ki se je pod vplivom takratnega sušnega
podnebja hitro spremenilo v lagune in slana močvirja, v katerih so se odložile debele plasti
soli, ki jih danes najdemo na polotoku Jylland in otoku Lolland. Aridni klimatski pogoji so se
nadaljevali tudi v zgodnjem triasu, ko so se odložile plasti rdečkastih peščenjakov
(Bundsandstein). Kasneje so se razmere spremenile in področje Danske je ponovno zalilo
morje, v katerem so se odlagale plasti iz lupin odmrlih morskih organizmov (Muschelkalk), ki
pa se je že v poznem triasu ponovno umaknilo in spet so zavladali aridni pogoji. Površje se je
spremenilo v puščave z blatnimi močvirji in slanimi jezeri. V obdobju jure je področje Danske
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ponovno zalilo morje. V kredi so se zaradi toplega podnebja razvili koralni grebeni. V tem
času so nastale obsežne plasti krednih apnencev iz ogrodij odmrlih koral. Terciarni sedimenti
(peski, gline) so se odložili deloma v morju, deloma pa v priobalnem pasu, kjer so v deltah in
obalnih močvirjih nastala ležišča lignita. Posebnost predstavlja otok Bornholm, ki je geološko
del Fenoskandije. V osrednjem in severnem delu otoka je granit na površju. Na južnem delu
otoka pa granit prekrivajo sedimenti (Sømme, 1960). Dansko površje zaznamujejo predvsem
ledeniški nanosi, ki prekrivajo večino površja. Izjema je otok Bornholm, ki je del
Fenoskandije. V pleistocenu je bilo površje Danske prekrito z ledom. Na Norveškem in večini
Švedske so med poledenitvijo prevladovali ledeniški erozijski procesi, medtem ko je bila
Danska predvsem področje ledeniške akumulacije. Kvartarni nanosi tako prekrivajo celotno
površje Danske z izjemo otoka Bornholm. Kvartarni nanosi ležijo na podlagi pretežno iz
terciarnih kamnin in krednih apnencev. Tektonski premiki so na posameznih območjih na
severu polotoka Jylland dvignili permske in triasne sedimente skupaj s stebri soli in jih vrinili
med mlajše kvartarne sedimente. Debelina teh vrinjenih sedimentov je v razponu od 25 cm na
polotoku Stevns do 300 m na področju mesta Frederikshavn na samem severu polotoka
Jylland. Današnje površje Danske je mozaik, sestavljen iz različnih reliefnih oblik, med
katerimi prevladuje ledeniški relief, zlasti iz časa zadnjih dveh ledenih dob. Po umiku ledu iz
zadnje ledene dobe so dansko površje preoblikovali procesi morske in vetrne erozije in
akumulacije (Krüger, 1987).
Med zadnjo poledenitvijo (Weichselian glaciation) je ledeni pokrov iz Skandinavije segal do
srednjega in severozahodnega Jyllanda. Tako je ledeniški led oblikoval najpomembnejšo
geološko in geomorfološko ločnico na otoku Jylland, imenovano glavna stacionarna linija
(Main Stationary Line). Glavna stacionarna linija označuje skrajno mejo, do katere je med
zadnjo ledeno dobo segal ledeni pokrov. Površje zahodno in jugozahodno od linije sestavljajo
sedimenti iz predzadnje ledene dobe (Saale glaciation), medtem ko je površje severno in
vzhodno od ločnice prekrito z mlajšim ledeniškim gradivom iz zadnje ledene dobe (Weichsel
glaciation) (Krüger, 1987).
4.1.1. STAREJŠI LEDENIŠKI RELIEF ZAHODNEGA JYLLANDA
Ledeniške reke in potoki, ki so pritekali izpod ledenega pokrova Weichselske poledenitve, so
iz nižje ležečih predelov zahodnega Jyllanda, prekritih s starejšimi ledeniškimi platoji,
odnašale peščen in prodnat material. Posledično so na površje v obliki »gričevnatih otokov«
(hill islands) prišli glacialni in fluvioglacialni nanosi iz predzadnje Saalske poledenitve, ki so
bili prekriti z mlajšimi Weichelskimi nanosi. V dolgem obdobju med zadnjima ledenima
dobama so bili tej »gričevnati otoki« izpostavljeni zunanjim preoblikovalnim procesom pod
vplivom dežja, tekočih voda, vetra in gravitacije. Površje zahodnega Jyllanda so močno
preoblikovale ledeniške reke in potoki, ki so pritekale izpod ledenega pokrova in prenašale
velike količine peska in gline. Omenjeni material so tekoče vode odlagale v nižje ležečih
kotanjah in jih tako zapolnjevale. Med zadnjo poledenitvijo je bilo površje zahodnega
Jyllanda izpostavljeno tudi zmrzovanju, soliflukciji in drugim periglacialnim procesom.
Rezultat delovanja preoblikovalnih procesov je zelo uravnana, rahlo valovita pokrajina, ki je
veliko manj razgibana od ledeniških pokrajin mlajšega nastanka, značilnih za preostalo
dansko površje severno in vzhodno od glavne stacionarne linije (Krüger, 1987). Tukaj ne
srečamo reliefnih oblik, ki se pogosto pojavljajo v ledeniškem površju (jezera, valovite talne
morene, drumlini, …). O ledeniškem poreklu lahko sklepamo samo zaradi prisotnosti
glacialnega gradiva v matični podlagi (Sømme, 1960).
Površje gričevnatih otokov je zelo uravnano in se postopoma spušča proti izpirnim
ravnicam (outwash plains) ali sanderjem. Topografska meja med gričevnatimi otoki iz
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starejših ledeniških sedimentov in mlajšimi izpirnimi ravnicami je marsikje nejasna. Nekdanji
ledeniški vodni tokovi so mestoma ostro razrezali površje gričevnatih otokov in ustvarili
strma pobočja (Krüger, 1987).
Izpirne ravnice (outwash plains) tvorijo široko uravnano površje med gričevnatimi
otoki. Te ravnice oz. uravnave so ustvarili razvejani tokovi staljene vode, ki so tekli s čelnega
območja ledenega pokrova, odnašali morensko gradivo izpod ledenega pokrova in ga odlagali
v obliki obširnih vršajev. Izpirne ravnice so na prvi pogled popolnoma uravnane. V prečnem
profilu pa bi se lepo videlo blago upadanje terena od glavne stacionarne linije proti morju. Na
mnogih mestih je prvotno ravno površje izpirnih ravnic razkosano z dolinami, ki so jih vrezali
ledeniški vodni tokovi (Krüger, 1987).

4.1.2. MLAJŠE LEDENIŠKE POKRAJINE VZHODNE DANSKE
Ledeniška pokrajina severno in vzhodno od glavne stacionarne linije (Main Stationary Line)
iz zadnje weichselske ledene dobe je bolj razgibana. Površinske oblike so ostrejše in bolj
izrazite kot na gričevnatih otokih in izpirnih ravnicah na zahodu in jugozahodu Jyllanda. Na
podlagi stratigrafskih analiz plasti sedimentov iz obdobja zadnje ledene dobe se ločuje štiri
glavne prodore ledenikov na površje vzhodne Danske oz. štiri glavna obdobja širjenja
ledenega pokrova v obdobju Weichselske ledene dobe (Krüger, 1987). Na podlagi
stratigrafskih raziskav se domneva, da se je led na severni in vzhodni del Danske najprej
razširil s severa, torej s področja Norveške (Norwegian advance). Druga širitev ledeniškega
ledu je prišla z jugovzhoda, s področja Baltika (Old Baltic advance). Tretja širitev ledu na
Dansko je potekala iz severovzhoda in je dosegla glavno stacionarno linijo v osrednjem
Jyllandu. V zadnji, četrti širitvi ledu, je le ta dosegel skrajne vzhodne predele polotoka Jylland
(Young Baltic advance). Vsakemu izmed omenjenih štirih glavnih obdobij širjenja ledu so
sledila vmesna obdobja brez ledenega pokrova (ice free interstadials). Ob posameznih širitvah
in umikih ledenega pokrova je bilo starejše ledeniško površje prekrito z mlajšimi plastmi
ledeniškega materiala (Krüger, 1987).
V mladi ledeniški pokrajini vzhodne Danske izstopajo nizi čelnih moren (nizkih
vzpetin iz peščeno gruščnatega gradiva), ki se dvigujejo tudi od 50 do 100 m nad okolico in
so lahko dolgi več kilometrov (Krüger, 1987). »Tudi do 100 metrov visoki nasipi čelnih
moren nastanejo tako, da napredujoči ledenik s podlage postrga vse nesprijeto gradivo. Ko
enkrat doseže končno točko, tu vztraja nekaj časa, kup morenskega gradiva pa se povečuje še
ob občasnih ledeniških sunkih« (Natek, 2003, str. 214). Najbolj obširni nizi čelnih moren
ležijo v južnem delu polotoka Djursland na vzhodni obali Jyllanda in na severozahodu otoka
Sjaelland (Krüger, 1987). Najvišji so sredi Jyllanda, kjer je ledenik na stare morenske nanose
narinil še nove. Tukaj leži tudi najvišji vrh Danske, 173 m visoki Ejer Bavanehoj, na katerem
stoji razgledni stolp. Zaradi nihanja ledenega pokrova v času taljenja ledu so nastali nizi
vzporednih morenskih grebenov. Morensko gradivo sestavljajo zrna različnih oblik in
velikosti, od finih glinenih delcev do balvanov. Zunanji preoblikovalni procesi so morenske
griče zelo preoblikovali. Marsikje so se zaradi površinskega spiranja ohranili zgolj največji
delci. Večina omenjenih hrbtov je danes že tako uravnana, da jih v pokrajini prepoznamo
samo še kot kupe kamenja, ki silijo na površje. Na območju morenskih gričev so pogosti
peskokopi in gramozne jame (Sømme, 1960). Izpirne ravnice v mladem ledeniškem površju
vzhodne Danske so v primerjavi z obširnimi izpirnimi ravnicami zahodnega Jyllanda veliko
manjše. Ponekod se izpirne ravnice zelo zožijo in se nadaljujejo kot ozke doline (Krüger,
1987).
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Za pasom čelnih moren vzhodne Danske se pojavljata dva glavna tipa površja. Prvi tip
predstavlja položna pokrajina iz talnih moren v obliki bolj ali manj valovite ravnine. Drugi tip
površja pa pokrajina, v kateri se izmenjujejo nizke položne vzpetine in vmesne plitve kotanje
nepravilnih oblik. Peščeno – prodnate ravnine (till plains) so nastale z akumulacijo talne
morene, bogate z glinenimi minerali, pod ledenim pokrovom. Na vzhodnem Danskem so
ravnice iz talnih moren tako razširjene, da tvorijo pravi plato. Na otoku Lolland, na vzhodnem
in osrednjem delu otoka Sjaelland in severovzhodnem delu otoka Fyn je površje iz talnih
moren rahlo drumlinizirano (Krüger, 1987). Drumlini so nizke, kitovim hrbtom podobne
vzpetine, zgrajene iz talne morene (Natek, 2003). »Imajo značilno obliko (strmo stran v
smeri, od koder je pritekal ledenik in položen hrbet v nasprotni smeri) in kažejo smer
premikanja ledenika« (Natek, 2003, str. 216). Med umikanjem ledenikov so se posamezni deli
ledenega pokrova ohranili v obliki velikih ledenih zaplat oziroma mrtvega ledu, ki se je talil
počasneje in oblikoval posebno pokrajino. Za pokrajine mrtvega ledu (dead ice landscapes) so
značilne številne vzpetine nepravilnih oblik iz fluviogalcialnega gradiva ali kame in plitve
kotanje v katerih so manjša jezera ali barja. Tipične pokrajine mrtvega ledu (dead ice
landscapes) se razprostirajo na severu otoka Sjaelland in v osrednjem delu otoka Fyn. Poleg
obravnavanih ledeniških akumulacijskih reliefnih oblik moramo izpostaviti še dve, ki sta
značilni za mlajše ledeniško površje vzhodne Danske. To so tako imenovane »tunelske
doline« ter eskerji. Termin »tunelska dolina« je nastal na podlagi prepričanja, da so te doline
nastale z erozijo ledeniških vodnih tokov v tunelih pod ledom. Recentne geološke raziskave
pa kažejo, da ta teorija ne more veljati pri vseh tovrstnih primerih (Krüger, 1987). Tunelske
doline (tunnel valleys) so značilne za površje vzhodnega Jyllanda. Te doline potekajo
večinoma v prečni smeri na glavno stacionarno linijo in večina se jih na liniji tudi zaključi.
Tunelske doline se po dimenzijah zelo razlikujejo (Krüger, 1987). Največje merijo tudi do
kilometer v širino in do 75 kilometrov v dolžino. Doline se mestoma poglobijo in razširijo v
podolgovata jezera. Lep primer so Silkeborška jezera. Spodnje dele omenjenih dolin je zalilo
morje in tako oblikovalo fjorde (Cigler, 1997). Tunelske doline potekajo v smeri ledenikov in
se pogosto križajo z mlajšimi rečnimi dolinami. Okoliško ledeniško površje navadno leži do
100 metrov nad dolinskim dnom, od katerega ga ločujejo strma gozdnata pobočja (Sømme,
1960). Danes so tunelske doline zaradi površinskega spiranje že zelo preoblikovane in
razširjene, bregovi pa zelo položni (Cigler, 1997). Tunelske doline na danskih otokih so
manjših dimenzij in ne tvorijo značilne pokrajine, kot velike tunelske doline na polotoku
Jylland. Izjemo predstavlja obsežno omrežje tunelskih dolin na severovzhodu otoka Sjaelland
(Krüger, 1987). Eskerji so najpogostejši na danskih otokih. »Eskerji so vijugasti hrbti,
zgrajeni iz peščenih in prodnatih nanosov, ki jih je voda odložila v tunelih pod ali v ledeniku.
Ko se je led stalil, je ostala samo naplavina v obliki takih hrbtov« (Natek, 2003, str. 217).
Lahko so dolgi več kilometrov in se navadno dvigujejo 5 – 20 metrov nad okoliškim
površjem. V posameznih primerih dosežejo tudi višino 30 – 40 metrov nad okolico, kot v
primeru 10 kilometrov dolgega eskerja Mogenstrup – Naestved na severu Sjaellanda (Krüger,
1987).
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4.1.3. OBALNI RELIEF
Dansko ozemlje je sestavljeno iz mnogih otokov, ki skupaj tvorijo arhipelag. Raznolikost
danske obale je rezultat součinkovanja različnih dejavnikov (Cigler, 1997):
• ledeniškega preoblikovanja površja in tektonika;
• transgresije in regresije morja in s tem zviševanja ali zniževanja erozijske baze;
• delovanja morja – morska erozija in akumulacija;
• sile vetra – oblikovanje peščenih obal;
• delovanja človeka, ki je skušal obalo zavarovati pred abrazijo – nasipi.
Večina danske obale je zelo nizke. Izrazito nizka je obala zahodnega Jyllanda, kjer uravnave
iz drobnega ledeniškega gradiva segajo do morja. Priobalna ravnica je zato zelo široka. Morje
nima več erozijske moči in obale ne ruši več. Nizka obala je zelo podvržena vplivom
plimovanja in vetrov. Vatensko morje se ob useki umakne tudi za nekaj kilometrov.
Razgaljena široka peščena obala je tako podvržena prevladujočim zahodnim vetrovom, ki
peščeni material prenašajo proti notranjosti polotoka in ustvarjajo peščene nasipe. Največje
peščene sipine najdemo na južnem delu zahodne obale Jyllanda, kjer so lahko visoke tudi do 2
m. Proti severu se višina peščenih sipin zmanjšuje. Peščeni nasipi imajo pomembno varovalno
vlogo, saj med plimovanjem preprečujejo razlivanje morske vode v notranjost polotoka. Za
pasom peščenih sipin se razprostira pas slanih maršev. Marši so uravnave iz finega materiala
(drobnega peska in gline), ki jih je v preteklosti pogosto preplavilo morje. Danes jih morje ne
preplavi več, saj so zaščiteni s peščenimi sipinami. Poraščeni so s travo in grmičevjem. V
globelih so marši tudi zamočvirjeni. Naravni procesi težijo k izravnavanju obale. Morje
zasipava zalive s peskom in plitve lagune počasi spreminja v ravno obalo (Cigler, 1997).
Peščena zahodna obala Jyllanda je še zadnje območje na danskem, ki je ohranilo svoj naravni
videz. Območje je ekološko izjemno občutljivo, saj bi vsakršen poseg v obalne sipine hitro
porušil krhko naravno ravnovesje (Cigler, 1998).
Vzhodna obala Jyllanda je bolj razčlenjena in ima povsem drugačne značilnosti. Zelo
značilne so tunelske doline, katere je zalilo morje in tako spominjajo na fjorde. Danskih
fjordov ne moremo enačiti s tistimi v Skandinaviji, saj so jeziki kopnega, ki segajo v morje,
deli nekdanjih morenskih grebenov, ki se nadaljujejo tudi na morskem dnu. Omenjene
grebene je erozija skorja povsem uravnala (Cigler, 1998). Danski fjordi so zelo primerni za
postavitev večjih pristanišč, saj so precej globoki in omogočajo plovbo globoko v notranjost.
Na otokih imajo t. i. fjordi precej manjše dimenzije in niso tako izraziti. Zelo zanimiv je zaliv
Køge Bugt južno od Københavna, zaradi svoje posebne okrogle oblike. Domneva se, da se je
oblikoval kot krnica, katero je zalilo morje (Cigler, 1997).
Na severu otoka Bornholm je zelo razjedena obala iz granita. Tukaj najdemo zelo
raznolike oblike, od majhnih skalnatih otočkov, skalnatih polic, do votlin (Sømme, 1960). Na
južni strani otoka pa je izrazita klifna obala. Kredni apnenci so se na nekaterih območjih
(severni Jylland in vzhodni deli otokov Sjelland, Møn in Lolland) zaradi delovanja tektonike
dvignili na površje. V krednih apnencih so se oblikovali strmi klifi. Klifi na vzhodni obali
otoka Møn se dvigujejo kar 128 m nad morjem in so grajeni iz belega krednega apnenca.
(Cigler, 1998).
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4.2. VODOVJE
Danska je majhna nižinska država, ki leži v celoti znotraj ene ekoregije. Razdalja od obale do
katere koli lokacije v notranjosti države nikjer ne presega petdesetih kilometrov, zaradi česar
so tudi največji rečni sistemi na Danskem relativno majhni (Tockner in sod., 2009). Danske
reke so kratke, zaradi majhnega strmca je njihov tok počasen in posledično imajo reke zelo
zanemarljivo erozijsko moč. Reke so bile v obdobjih taljenja ledu v medledenih dobah precej
bolj vodnate kot danes (Cigler, 1998). Največje porečje na Danskem je porečje reke Skjern.
Reka Skjern sicer ni najdaljša reka (94 km) na Danskem, ima pa največji specifični odtok in
odmaka območje v velikosti 2490 km2. Skjern skupaj s pritoki meri 1526 km. Skjern je
tipična nižinska reka s povprečnim pretokom 35,6 m3/s in nizkim hidroenergetskim
potencialom. Večina padavinske vode zaradi velike poroznosti tal v porečju (peščeni in
prodnati nanosi) pronica v podlago. Rečna voda se zato večinoma hrani s podtalnico.
Povprečna hitrost vodnega toka znaša 0,49 m/s. V porečju Skjerna naletimo na tri pokrajinske
oblike: morenske grebene, izpirne ravnice (washout plains) in peščene naplavne ravnice.
Izpirne ravnice, sestavljene iz peščenih in prodnatih nanosov, potekajo v obliki širokih rečnih
dolin med starejšimi morenskimi hrbti (Tockner in sod., 2009). Poplavne ravnice v porečju
Skjerna so že stoletja skrbno obdelane, saj rečne naplavine nudijo s hranili bogato prst v
okolju, kjer prevladujejo slabo rodovitne peščene prsti. Zaradi nepredvidljivosti poplav je bila
reka Skjern prvič regulirana v letih 1901 – 1902. Med leti 1962 – 1968 so reko ponovno
regulirali. Leta 1987 so začeli s projektom oživljanja reke in rečne doline v spodnjem toku.
Spodnji del porečja s poplavnimi ravnicami in mokrišči predstavlja pomemben habitat za
različne vrste ptic. Omenjeno območje je bilo kljub regulacijam rečnega toka od leta 1977,
skupaj z rečnim estuarjem, zaščiteno z Ramsarsko konvencijo (Tockner in sod., 2009).
Slika 4: Porečje reke Skjern.

Vir: Science Direct, 2013.
Najdaljša reka na Danskem je Gudenå, ki v dolžino meri 158 km, teče po polotoku Jyllandu,
kjer je tudi rečna mreža največja. Pomembnejše reke na Danskem so še Varde Å, Storå in
Vida na Jyllandu, reka Odense na otoku Fyn in reka Suså na otoku Sjealland (Danish
Statistical Yaerbook, 2012).

15

Slika 5: Porečja največjih danskih rek.

Vir: Science Direct, 2013.
V 20. stoletju je zaradi povečanega onesnaževanja naravnih vodotokov prišlo do
dramatičnega zmanjšanja kvalitete tekočih voda in njihove biološke pestrosti. Od sredine
osemdesetih let se je začela kvaliteta danskih tekočih voda izboljševati, opazno so se znižale
koncentracije nitratov in fosfatov. Od devetdesetih let naprej se na Danskem posveča veliko
pozornosti in truda k obnavljanju pestrosti rečnih habitatov (Tockner in sod., 2009).
Za ledeniško površje Danske so značilna številna majhna jezera in barja (Natek,
Natek, 1999). Jezera na Danskem imajo večinoma podolgovato obliko in kažejo na smer
premikanja ledu. Jezera so privlačna za številne turiste, športnike in ribiče (Cigler, 1998).
Največje je jezero Arresø na Sjeallandu, s površino 39,7 km2. Večja jezera so še Esrum na
Sjeallandu, Mossø na vhodu Jyllanda, Stadil Fjord na zahodni strani Jyllanda, Stalbaek Vig,
Tissø in Furesø na Sjeallandu (Statistical Yaerbook, 2012).
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4.3. PODNEBJE
Po Köppenovi klimatski klasifikaciji ima Danska oceansko podnebje z oznako CfB, kar
pomeni, da gre za milo oceansko podnebje.
Splošne značilnosti oceanskega podnebja CfB po Köppenovi klasifikaciji so:
•

povprečne mesečne temperature pod 22°C;

•
•
•
•
•

najmanj 4 meseci s temperaturo nad 10°C;
padavine preko vsega leta;
mile zime in mila poletja;
veliko oblačnosti;
3 – 4 meseci, ko se lahko pojavi zmrzal.

Na dansko podnebje ima največji vpliv geografska lega na stiku med oceanskimi in
kontinentalnimi zračnimi masami. V primerjavi z ostalimi regijami, ki ležijo na isti geografski
širini kot Danska, je dansko podnebje bolj milo in toplo zaradi ugodnih vplivov toplega
Severnoatlantskega morskega toka, ki obliva zahodno dansko obalo. Omeniti je potrebno, da
na isti geografski širini kot Danska ležijo tudi Hudsonov zaliv v Kanadi in prostranstva
Sibirije, ki so zaradi zelo mrzlih zim in kratkih poletij zelo redko naseljena (DMI, 2013).
Pomembno podnebno ločnico, kljub nizki nadmorski višini, predstavlja morenski niz
sredi Jyllanda. Območja zahodno od morenskega niza prejmejo več padavin (ok. 750 mm),
zime so tukaj manj mrzle, poletja pa hladnejša kot vzhodno od njega. Na Z so pogosti močni
zahodni vetrovi. Količina padavin se proti V zmanjšuje (400 – 600 mm), poletja pa so bolj
sončna (Natek, Natek, 1999). Povprečna letna temperatura za celotno državo je 7,7 °C in se
spreminja od 7,4 °C na osrednjem delu polotoka Jylland do 8,4 °C na posameznih obalnih
območjih. Od leta 1870 je povprečna letna temperatura narasla za 1,5 °C. Največji porast je
povprečna letna temperatura doživela v zadnjih tridesetih letih (DMI, 2013). Povprečna letna
količina padavin za celotno državo znaša 712 mm. Značilna pa je velika variabilnost med
različnimi deli države. Povprečno najbolj namočeni so centralni predeli Jyllanda, s povprečno
letno količino padavin nad 900 mm. Količina padavin se zmanjšuje proti vzhodu. Tako so
povprečno najmanj namočeni deli države območja okoli zaliva Kattegat in otok Bornholm s
povprečno letno količino padavin okoli 500 mm. Povprečno trajanje sončevega obsevanja za
Dansko znaša 1495 ur. Območje Kattegata in otok Bornholm so povprečno osončeni med
1600 in 1650 urami letno, medtem ko polotok Jylland v povprečju letno prejme okrog 1350 ur
sončevega obsevanja. Povprečna letna hitrost vetra na Danskem znaša 5,8 m/s. Vetrovi
najpogosteje pihajo iz zahodne smeri. Vetrovnost od zahoda proti vzhodu upada. Največ dni z
močnimi vetrovi s hitrostmi med 10,8 m/s in 13,8 m/s, beležijo na polotoku Skagen, ki leži
na skrajnem severu Jyllanda, kjer močno piha povprečno 170 dni v letu. Neurja z močnimi
vetrovi (preko 24,5 m/s) so pogostejša v zimskem času v bližini danske obale (DMI, 2013).
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4.4. PRSTI
Riška (saalska) poledenitev in še v večji meri würmska poledenitev sta ustvarili geografsko
ločnico med zahodnim in vzhodnim delom Jyllanda, ki poteka od severa proti jugu. Tako se
prevladujoče prsti zahodno od ločnice razlikujejo od tistih vzhodno od nje. Na zahodni strani
prevladujejo peščene prsti, medtem ko so za pokrajine vzhodno od čelnih moren würmske
poledenitve značilne predvsem glinene prsti (Račič, 1997).
Karta 3: Pedološka karta Danske.

VIR: Soil Atlas of Europe, str. 48.

Na Danskem so prevladujoč tip prsti podzoli (zelena barva na pedološki karti). Pokrivajo
neprekinjen pas ozemlja na zahodnem in srednjem Jyllandu, v otokih so prisotni tudi na
severu otoka Sjealland.
Podzoli so prsti, ki imajo pod površjem izbeljen, pepelnato siv horizont, pod njim pa črn
horizont. Hladno in vlažno podnebje v kombinaciji z organskimi kislinami povzroča
intenzivno izpiranje v zgornjem delu profila, iz katerega se izperejo vsa hranila, železove
spojine in glineni minerali. Izprane snovi se globlje v profilu akumulirajo kot temna amorfna
snov. V izpranem horizontu ostanejo zgolj peščeni silikatni delci bele ali sive barve. Podzoli
so zelo kisle prsti, pH je lahko tudi pod 3,5. V naravnem okolju jih prerašča iglasti gozd ali
vresje (Calluna vulgaris) (Repe, 2006).
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Na vzhodnem delu Danske (vzhodni Jylland, otoki Fyn, Lolland, Falster, Mön, Sjealland,
Bornholm) in na otokih tudi na SZ Jyllanda, prevladujejo luvisoli (roza barva na pedološki
karti).
Luvisoli so kisle prsti, pri katerih je spodnji del profila obogaten z glino. Svetlejši, zgornji
horizont je izpran in ima rumenkasto – rjavo barvo. Spodnji horizont je nastal z izpiranjem in
premeščanjem glinenih mineralov ob pronicanju padavinske vode. Je teksturno težji od
zgornjega horizonta in ima rdečkasto – rjavo barvo. Luvisoli imajo visoko ionsko
izmenjevalno kapaciteto in zasičenost z baznimi kationi, zato so ugodni za kmetijsko rabo.
Predstavljajo najboljše kmetijske prsti na Danskem. Oviro predstavlja le zakisanost zgornjih
horizontov, kar pa je možno uravnavati z apnenjem ali gnojenjem (Repe, 2006).
Osrednji in jugozahodni del Sjeallanda, severni in osrednji del Lollanda in
severozahodni del otoka Falster prekrivajo evtrični kambisoli (rumena barva na pedološki
karti). Distrični kambisoli so v manjših otokih prisotni na zahodnem in osrednjem delu
Jyllanda.
Kambisoli so zmerno razvite prsti in predstavljajo prehodno stopnjo med mladimi in
razvitimi prstmi. Veliko klasifikacij jih označuje tudi kot rjave gozdne prsti. Zanje je značilen
poseben kambični Bv horizont v spodnjem delu profila, ki ima drugačno barvo in strukturo.
Do barvne in strukturne spremembe pride zaradi preperevanja matične podlage. Reakcija prsti
je zmerno kisla. V naravnih pogojih jih pogosto preraščajo gozdovi. Kambisoli so ob gnojenju
dobre kmetijske prsti (Repe, 2006).
Na področju maršev (zahodna obala Jyllanda) ležijo fluvisoli (svetlo modra barva na
pedološki karti). Na mestih zastajanja vode so fluvisoli tudi oglejeni.
Fluvisoli so mlade in slabo razvite prsti. Značilne so za občasno ali stalno poplavljena
območja. V zgornjem delu profila so fluvisoli slojeviti, vendar tukaj ne gre za horizonte.
Pogosto kažejo tudi znake oglejevanja. Naravno rastje, ki prerašča luvisole, je vlagoljubno
(Repe, 2006). Na Danskem so se v njih razvila slana močvirja.
Na severozahodnem, severnem in severovzhodnem delu Jyllanda in mestoma tudi na otokih
se pojavljajo glejsoli (viola barva na pedološki karti).
Glejsoli so prsti za katere je značilna stalna ali začasna zasičenost z vodo v spodnjem delu
profila. Ob zasičenosti z vodo potekajo redukcijski procesi, ki spodnji del profila obarvajo
sivkasto z odtenki modre, zelene in črne. Ob začasni zasičenosti z vodo, se v spodnjih delih
profila izmenjujejo redukcijski in oksidacijski procesi, posledično je horizont rjavo – sivo
marmoriran. Zaradi velike vlažnosti prsti niso ugodne za rastline in mikroorganizme. Na
glejsolih prevladujejo vlažni travniki in logi, ki so primerni za pašno živinorejo (Repe, 2006).
Območja peščenih obalnih sipin na zahodni in severni obali Jyllanda pokrivajo regosoli
(umazano bela barva na pedološki karti).
Regosoli so slabo razvite, mlade prsti. Nastanejo na nevezani ali mehansko neodporni matični
podlagi. So globoke in imajo drobno teksturo, skeletnih delcev je zelo malo. Regosoli so zelo
podvrženi eroziji.
Na severu (Vendsyssel) in vzhodu (polotok Djursland) Jyllanda in na otokih Fyn in
Sjealland so arenosoli (rožnata barva na pedološki karti).
»Arenosoli so slabo razvite peščene prsti, nastale na vetrnih nanosih, ki jih označuje
pomanjkanje strukture« (Repe, 2006, str. 13). Arenosoli so zelo občutljivi na vetrno erozijo.
Za kmetijsko rabo so pogosto presuhi, na njih prevladuje pašna živinoreja (Repe, 2006).
Na SV Jyllandu ležita dve večji zaokroženi območji, kjer najdemo histosole (siva barva na
pedološki karti).
Histosoli so prsti z nadpovprečno vsebnostjo organske snovi, zato jih uvrščamo med organske
prsti. Zanje je značilen organski horizont v katerem je več kot 20% organske snovi, pogosto v
obliki šote. Pogosto zadržujejo velike količine vode. Naravno jih prerašča močvirsko
rastlinstvo. Za kmetijstvo niso primerni (Repe, 2006).
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4.5. RASTLINSTVO
Danska je ena izmed držav z najintenzivnejšo rabo zemlje na svetu. V zadnjem stoletju se je
zelo povečal delež pozidanih zemljišč, kmetijskih zemljišč ter gramoznih jam in peskokopov.
Vse te spremembe so slabo vplivale na naravne ekosisteme in kulturno krajino. Mnogi
naravni ekosistemi so prizadeti zaradi intensifikacije kmetijske pridelave in s tem povezanih
melioracij (izsuševanje močvirij, regulacija vodnih tokov, spreminjanje ekstenzivnih pašnih
površin v intenzivno obdelane njivske površine). Vse omenjeno vpliva na zmanjšanje biotske
pestrosti na Danskem (State of …, 2001).
4.5.1. DANSKI GOZDOVI
Naravno rastje na Danskem je listnati gozd. Na Z prevladujejo hrast, breza in bukev, na V pa
predvsem bukev. Primarni listnati gozd je danes večinoma izkrčen. Med današnjimi gozdnimi
površinami prevladujejo predvsem umetni nasadi (Natek, Natek, 1999). Gozd pokriva zgolj
11% površja Danske, okoli 486.000 hektarjev. Od tega 69% gozdnih površin leži na Jyllandu,
31% pa na danskih otokih. Med današnjimi gozdovi, ki so večinoma sekundarni, prevladujejo
iglavci z 63%, medtem ko je listavcev 37%. Danske oblasti si zelo prizadevajo za čim bolj
naravno in trajnostno gospodarjenje z gozdovi in povečanje deleža listnatih gozdov. V zadnjih
letih tudi prepuščajo dele zasajenih gozdov naravnemu razvoju. Med listavci se največ
pogozduje s hrasti in bukvijo (Danmarks skove i tal, 2013). Med hrasti sta najbolj zastopana
dob (Quercus robur) in graden (Quercus Petraea) (Račič, 1997). Leta 1989 je Danski
parlament odločil, da se morajo gozdne površine v državi v naslednjih 80 – 100 letih
podvojiti. Da bi dosegli zastavljeni cilj, se vsako leto zasadi 5000 ha novih gozdnih površin.
Kljub omenjenim prizadevanjem pa se je deforestacija povečevala s povprečno 1800 ha letno
v devetdesetih letih na 3000 ha v letu 2001 (State of …, 2001). Povečanje deleža gozda gre
predvsem na račun povečanja površin poraslih z iglavci (Statistical Yearbook, 2012). Deset
največjih gozdov na Danskem je po velikosti razvrščenih v spodnji tabeli (tabela 3).
Tabela 3: 10 največjih danskih gozdov.
MESTO
IME GOZDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Silkeborgskovene
Rold Skov
Klosterheden
Gribskov
Almindingen
Alhedens Skov
Løvenholm, Fjeld, Ramten
Vesterskov, Thorsø, Sønderskov, Rye
Nørreskov
Skramsø, Skærsø, Lyngsbæk
Slagelseskovene

10.
Tvorup, Nystrup, Vandet plantager
Vir: (Danmarks skove i tal, 2013).

POVRŠINA
km2
85
80
64
55
50
46
43
41
40
39
39

LOKACIJA
Osrednji Jylland
Himmerland
Zahodni Jylland
Severni Zealnd
Bornholm
Osrednji Jylland
Osrednji Jylland
Osrednji Jylland
Djursland
Osrednji
Zealand
Thy
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Slika 6: Prostorska razporeditev največjih danskih gozdov.

Vir: Danmarks skove i tal, 2013.

4.5.2. NEGOZDNO RASTLINSTVO DANSKE
Med večjimi parcelami se v obliki žive meje razrašča nižje drevesno in grmovno rastje. Žive
meje imajo pomembno varovalno funkcijo, saj varujejo prst na obdelovalnih površinah pred
erozijo močnih stalnih zahodnih vetrov (Račič, 1997).
Zahodno obalo Jyllanda oblikujejo peščene sipine. Peščena prst vsebuje le malo hranil.
Na sivih sipinah rastejo šopi srebrne trave (Corynephorus canescens), navadni šaši (Carex
arenaria) in vresa (Calluna vulgaris) ter razni mahovi in lišaji. Na višjih, belih sipinah se
najprej razraste šopasta srebrna trava, ki s koreninami utrdi sipine. Za njo se na belih sipinah
naselijo še rdeče bilnice (Festuca rubra) in navadni šaši. Obalna močvirja so poraščena z
vreso, obmorskim trpotcem (Plantago maritima), vrbičevjem (Salix repens) in črno mahunico
(Empetrum nigrum). Najstarejše rjave sipine so poraščene z vreso, vrbičevjem in črno
mahunico (Račič, 1997).
Za kosami peščenih sipin na jugozahodni obali Jyllanda in severno od Esbjerga se
razprostira pokrajina slanih maršev. Med pionirskim slanoljubnim rastlinstvom, ki uspeva na
marših so najbolj razširjene različne vrste osočnika (Salicornia). Poleg osočnikov so prisotne
še obmorske nebine (Aster tripolium) in hitro rastoči travi podobno metličje (Spartina
townsendii) (Račič, 1997).
Slika 7: Naravno rastlinstvo peščenih sipin na zahodni obali Jyllanda.

Vir: Visit Denmark, 2013.
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5. DRUŽBENO GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DANSKE
5.1. KRATEK PREGLED ZGODOVINSKEGA RAZVOJA DANSKE
Danci so Jutlandijo (Jylland) in otoke poselili v 7. in 8. stoletju in od 9. do 11. stoletja
vzpostavili močno državo. V letu 826 se je začelo pokristjanjevanje Dancev. Danska je v času
kralja Svena Gabelbarta (1013 osvojil obsežne dele Anglije) in njegovega sina Knuta
Velikega (1028 osvojil Norveško) postala pomembna evropska sila. V času vladanja rodbine
Waldemar (1157 – 1375) se je Danska borila s sosedami za prevlado nad Baltikom, vendar je
na koncu morala priznati nadvlado Hanse. Kraljici Margareti I. (1387 – 1412) je uspelo pod
svojo oblastjo združiti Dansko, Norveško in Švedsko. Leta 1430 sta s personalno unijo prišli
pod dansko oblast še vojvodstvo Schleswig in grofija Holstein (Natek, Natek, 1999). Največji
obseg je Danska imela na prelomu 15. stoletja, ko je bila največja kraljevina v Evropi. Poleg
današnjega danskega ozemlja je kraljevina obsegla še Švedsko, Finsko, Norveško, Islandijo,
Grenlandijo in S del današnje Nemčije do Hamburga (Cigler, 1997). Leta 1523 se je Švedska
uprla danski nadvladi in se osamosvojila. V času reformacije se je položaj danskih kraljev
okrepil, vendar je Danska po porazu v vojni s sosednjo Švedsko z mirom v Roskildeju (1658)
izgubila posesti na jugu Švedske (Natek, Natek, 1999).
V 18. stoletju je København postal ena od vodilnih evropskih trgovskih in
pristaniških metropol. Z zemljiško odvezo in gospodarskimi reformami so na Danskem
postavili temelje sodobnega kmetijstva. Med napoleonskimi vojnami je Danska razglasila
nevtralnost, vendar je prišla v resen spor z Veliko Britanijo zaradi trgovanja s Francozi. Z
mirom v Kielu leta 1814 je Danska izgubila Norveško in otok Helgoland. Pozneje je Danska
prišla v resen spor z Nemško zvezo zaradi Schleswig – Holsteina. Leta 1864 je izbruhnila
vojna med Dansko in Nemško zvezo. Po vojni je morala Danska Schleswig – Holstein in
Lauenburg prepustiti Prusiji. Med prvo svetovno vojno je bila Danska nevtralna (Natek,
Natek, 1999).
Islandija je 1. 12. 1918 dobila neodvisnost in postala kraljevina v personalni
uniji z Dansko. Po plebiscitu v letu 1920 je Danski pripadel Schleswig. V času druge
svetovne vojne je Danska razglasila nevtralnost in leta 1939 z Nemčijo sklenila sporazum o
nenapadanju. Kljub sporazumu je Nemčija leta 1940 Dansko zasedla. Danska je po vojni
prekinila z nevtralno politiko in leta 1949 pristopila k zvezi NATO. Leta 1960 je bila med
soustanoviteljicami združenja EFTA. Leta 1973 je vstopila v Evropsko gospodarsko skupnost
(EGS). V povojnem obdobju, v katerem je na Danskem vladala precejšnja politična
nestabilnost in so se pogosto menjavale vlade, je stopila na pot uspešnega gospodarskega
razvoja in izgradnje socialne države. Danska zaradi pritiska javnosti in nacionalnih interesov
ni podpisala schengenskega sporazuma in tudi ni vstopila v Evropsko denarno unijo. Danes je
ena izmed gospodarsko najrazvitejših držav na svetu. Ima sodobno in stabilno gospodarsko
ureditev, kar ji omogoča zelo visoko raven socialnih storitev (Natek, Natek, 1999).

22

5.2. DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI DANSKE
5.2.1. RAST PREBIVALSTVA IN NARAVNI PRIRASTEK
Vse od začetka sedemdesetih let je Danska imela več kot pet milijonov prebivalcev. Od leta
1970 doživlja počasno a stabilno rast prebivalstva. V letu 2013 ima Danska po podatkih
Danskega statističnega urada 5.602.628 prebivalcev (Statistical Yearbook, 2012). V prvi
polovici osemdesetih let dvajsetega stoletja je prišlo do velikega zmanjšanja rojstev. Do leta
1984 je padec števila rojstev vodil v negativen naravni prirastek. Razmere so se izboljšale v
letu 1985 zaradi povečanega doseljevanja. Od leta 1985 je dansko prebivalstvo konstantno
naraščalo. Zaradi priseljevanja iz držav nekdanje Jugoslavije je v letu 1995 rast števila
prebivalstva na Danskem še posebej poskočila. V zadnjih letih pa se je ponovno povečala
predvsem zaradi podeljevanja delovnih dovoljenj tujemu prebivalstvu. Med tujci, priseljenimi
v zadnjih letih, prevladujejo Poljaki, Romuni in Nemci. Leta 2012 so priseljenci skupaj z
njihovimi potomci predstavljali že 10,4% celotnega prebivalstva Danske, kar pomeni, da je
število priseljencev in njihovih potomcev na Danskem 580.461. Med njimi je 6,8%
priseljencev iz neevropskih držav (Denmark in figures, 2013).
Graf 1: Gibanje števila prebivalstva (1970 – 2013).

Vir: Statistics Denmark, 2013.

Tabela 4: demografski podatki za Dansko.
Rodnost (2011)

10,6 ‰

Smrtnost (2011)

9,4 ‰

Naravni prirastek (2011)

1,2 ‰

Smrtnost dojenčkov (2011)

0,4 ‰

Vir: Statistics Denmark, 2013.
Rast danskega prebivalstva v zadnjih letih je posledica pozitivnega naravnega prirastka (več
rojstev kot smrti) in pozitivnega selitvenega salda (več priseljenih kot odseljenih) (Statistical
Yearbook, 2012).
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Graf 2: Prebivalstveni trendi na Danskem 1970 – 2012.

Vir: Statistics Denmark, 2013
V zadnjih letih se število živorojenih otrok na Danskem giblje okrog 63.700 na leto, kar
pomeni, da se rodi povprečno 175 otrok na dan. V letu 2012 je število živorojenih otrok
upadlo na 57.916. Število rojstev v določenem obdobju je odvisno od števila žensk v rodnem
obdobju in od števila otrok, rojenih vsaki ženski v rodnem obdobju (Statistical Yearbook,
2012). »Rodno obdobje označuje tisti del človekovega življenja, ko je oseba sposobna
rojevati« (Malačič, 2006, str. 78). Za rodno obdobje ženskega prebivalstva običajno vzamemo
obdobje od 15. do 49. leta (Malačič, 2006).
Stopnja totalne rodnosti nam pove število otrok, ki jih v povprečju rodi ena ženska v
rodnem obdobju. Stopnjo totalne rodnosti se pogosto uporablja kot kazalnik obnavljanja ali
reprodukcije prebivalstva. Vrednost stopnje totalne rodnosti 2,1 otroka na žensko v rodnem
obdobju pomeni, da bo prebivalstvo s takšno rodnostjo imelo enostavno reprodukcijo. Višje
vrednosti od ravni enostavne reprodukcije pomenijo razširjeno, nižje pa zoženo reprodukcijo
prebivalstva (Malačič, 2006).
Glede na trenutno raven smrtnosti na Danskem, bi bila za reprodukcijo prebivalstva
potrebna stopnja totalne rodnosti v vrednosti 2,12 (Statistical Yearbook, 2012). V letu 2012
je stopnja totalne rodnosti na Danskem znašala povprečno 1,73 otroka na žensko v rodnem
obdobju (Statistics Denmark, 2013). Povprečna stopnja totalne rodnosti na ravni EU 27 je v
letu 2011 znašala 1,57. To pomeni da je stopnja totalne rodnosti na Danskem nad povprečjem
EU 27 (Eurostat, 2013).
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Na grafu (graf 3) je lepo razvidno, da je imela Danska v petdesetih in šestdesetih letih
razširjeno reprodukcijo prebivalstva. Konec šestdesetih let je celotna rodnost upadla pod
raven enostavne reprodukcije. Najnižjo točko je celotna rodnost na Danskem dosegla v letu
1983. Od srede osemdesetih let se je celotna rodnost dvignila, vendar ni več presegla ravni
enostavne reprodukcije. Danska ima torej vse od druge polovice šestdesetih let zoženo
reprodukcijo prebivalstva.
Graf 3: Stopnja totalne rodnosti v primerjavi z ravnijo obnavljanja prebivalstva 1952 –
2012.

Vir: Statistics Denmark, 2013.

5.2.2. NARODNOSTNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Po podatkih danskega statističnega urada za leto 2013 živi na Danskem 5.001.954. Dancev
(89,3%) in 600.674 priseljencev (10,7%). Najštevilčnejše narodnostne skupine so
predstavljene na spodnjem grafikonu (graf 4).
Graf 4: Narodnostna sestava prebivalstva Danske (največje narodnostne skupine).

Vir: Statistics Denmark, 2013.
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V južnem delu polotoka Jylland, pretežno na obmejnem območju med Dansko in Nemčijo
živi nemška avtohtona narodna manjšina. Razmejitev med Dansko in Nemčijo je rezultat
referenduma iz leta 1920, ki je pokrajino Schleswig razdelil med dve državi. Prebivalstvo
severnega dela Schleswiga se je odločilo za priključitev k Danski, medtem ko se je Južni
Schleswig odločil za Nemčijo. Tako sta na obeh straneh meje ostali manjšini. V Južnem
Schleswigu (nemška zvezna dežela Schleswig – Holstein) danska manjšina, v Severnem
Schleswigu pa nemška manjšina. Nemška manjšina šteje okrog 15.000 pripadnikov.
Pripadniki nemške manjšine sebe štejejo za danske državljane z nemško identiteto in močno
regionalno pripadnostjo deželi Severni Schleswig. Osrednja organizacija nemške manjšine na
Danskem je Bund Deutscher Nordschleswiger. Njen namen je skrb za ohranjanje in širjenje
nemškega jezika in kulture v Severnem Schleswigu. Manjšina ima v danski prestolnici tudi
svoj sekretariat, ki je zadolžen za urejanje odnosov med manjšino in dansko vlado. Nemška
manjšina vzdržuje svoje lastne vrtce, osnovne šole, srednjo šolo, knjižnice ter kup kulturnih
ustanov. Pouk v manjšinskih vrtcih in šolah poteka v nemščini, obvezen predmet pa je seveda
tudi danščina. Pripadniki manjšine imajo tudi pravico do bogoslužja v nemškem jeziku
(Nordschleswig, 2013).
5.2.3. STAROSTNA IN SPOLNA SESTAVA PREBIVALSTVA
Vsako leto se na Danskem rodi več dečkov kot deklic. Kljub temu pa je ženska populacija
rahlo številčnejša od moške in obsega 50,4% celotne danske populacije, kar je rezultat višje
smrtnosti med moškimi. Moški prevladujejo v vseh starostnih skupinah do petinpetdesetih let
z izjemo starostne skupine 36 let. Ženske prevladujejo v vseh starostnih skupinah nad
petinpetdesetim letom. Znotraj starostne skupine 94 – 97 let je žensk kar štirikrat več kot
moških (Statistical Yearbook, 2012).
Tabela 5: moško in žensko prebivalstvo po starostnih skupinah (2013).
MOŠKI
ŽENSKE
SKUPAJ
SKUPAJ
2 778 852
2 823 776
5 602 628
0 – 9 let
329 266
313 210
642 476
10 – 19 let
355 271
338 073
693 344
20 – 29 let
345 797
336 050
681 847
30 – 39 let
350 817
349 217
700 034
40 – 49 let
412 036
403 858
815 894
50 – 59 let
364 797
362 954
727 751
60 – 69 let
341 978
351 538
693 516
70 – 79 let
193 604
221 479
415 083
80 – 89 let
74 785
117 266
192 051
90 – 99 let
10 335
29 288
39 623
100 let in več
166
843
1009
Vir: Statistics Denmark, 2013.
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Graf 5: Starostna piramida Danske.

Vir: Statistics Denmark, 2013.
Dansko prebivalstvo se stara. Povprečna starost na Danskem je 40,5 let (2012). Povprečna
starost moških znaša 39,6 let, žensk pa 41,5 let. Leta 2012 je bila povprečna starost danskega
prebivalstva za 3,8 leta višja kot leta 1980. Porast povprečne starosti je posledica kar 62%
povečanja prebivalstva starejšega od 80 let. Povečuje se tudi delež prebivalstva starega 100 let
in več. Leta 2013 je 843 žensk in 166 moških starih 100 ali več let. V letu 1980 jih je bilo te
starosti 40 moških in 118 žensk (Statistcal Yearbook, 2012). Skupna pričakovana življenjska
doba znaša 79,9 let, za ženske 81,9 let, za moške pa 77, 9 let (Statistics Denmark, 2013).
Graf 6: Naraščanje števila prebivalstva v starostni skupini 100 let in več.

Vir: Statistics Denmark, 2013.

27

5.2.4. JEZIKOVNA IN VERSKA SESTAVA PREBIVALSTVA
Danski jezik spada med severno germanske jezike in je del iste veje indoevropskih jezikov
kot islandski, ferski, norveški in švedski jezik. Danščina je uradni jezik Danske in hkrati tudi
drugi uradni jezik na Ferskih otokih in Grenlandiji (poleg ferskega in grenlandskega jezika).
Danski jezik je uradno priznan tudi na obmejnem območju med Dansko in Nemčijo v
pokrajini Južni Schleswig, ki je danes del Nemčije (Languages ..., 2013). Na območju, ki ga
poseljuje nemška narodna manjšina (Severni Schleswig) je poleg danščine uradno priznana
tudi nemščina.
Danščina ima kar 32 narečij, ki se uvrščajo v tri glavne narečne skupine (Dialekt, 2013):
• jutlandščina,
• vzhodna danščina oz. bornholmsko narečje (danščina mešana s švedščino),
• otoška danščina.
Državna cerkev na Danskem (Church of Denmark) je evangeličanska luteranska cerkev, ki
ima po podatkih za prvi kvartal v letu 2013 4.630.643 pripadnikov, kar ustreza približno 80%
danskega prebivalstva (Statistics Denmark, 2013). Veliko število pripadnikov evangeličanske
cerkve še ne pomeni, da ima vera sorazmerno pomembno vlogo v družbi. V družbi prihaja
krščanstvo v ospredje predvsem okrog praznikov in slovesnosti povezanimi z rojstvom in
smrtjo. Podobno kot druge nordijske države, zlasti Švedska, je Danska ena izmed najbolj
sekulariziranih držav, v katerih vera in krščanstvo igrata zgolj postransko, pogosto posredno
vlogo v javnem življenju (Denmark, Official website, 2013).
Drugo največjo skupino vernikov na Danskem predstavljajo imigranti iz islamskih držav.
Okrog 4% danskega prebivalstva ima islamske korenine. Po vsej verjetnosti pa je odstotek
vernikov, ki dejansko prakticira islam, manjši, okrog 2%. Z globalizacijo in priseljevanjem se
v zadnjih letih povečuje delež pripadnikov krščanskih skupnosti, ki niso del uradne
evangeličanske cerkve (katoliki in protestanti), teh je danes okrog 3%. 13% prebivalstva pa
se ni izjasnilo glede verske pripadnosti. V omenjeno skupino sodijo večinoma ateisti, med
njimi pa so tudi hindujci in budisti (Denmark, Official website, 2013).
Graf 7: Verska sestava danskega prebivalstva.

Vir: Denmark, Official website, 2013.
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5.2.5. IZOBRAZBENA SESTAVA PREBIVALSTVA
V zadnjih tridesetih letih se je splošna raven izobrazbe na Danskem zelo povečala. Leta 1981
je 41% prebivalstva znotraj starostne skupine 25 – 64 let navedlo osnovnošolsko izobrazbo
kot svojo najvišjo raven izobrazbe. Leta 2012 se je omenjeni delež zmanjšal na 21%. Leta
1981 je 15% prebivalstva znotraj starostne skupine 25 – 64 let imelo višjo izobrazbo. Delež
prebivalstva z doseženo višjo izobrazbo v letu 2012 pa je narasel na 32% (Denmark in
Figures, 2013). V spodnji tabeli (tabela 6) so predstavljeni deleži prebivalstva glede na
njihovo najvišjo doseženo raven izobrazbe v letih 1981, 1985, 1991, 2000, 2010 in 2012.
Tabela 6: Delež prebivalstva (15 – 69 let starosti) glede na njihovo najvišjo doseženo
raven izobrazbe.

Osnovna šola
Srednja šola
Poklicna šola in usposabljanje
Krajši višješolski programi
Srednje
dolgi
višješolski
programi
Diplomanti
Daljši višješolski programi
Ni navedeno

1981
41 %
3%
30 %
3%
9%

1985
43 %
3%
33 %
3%
10 %

1991
38 %
4%
36 %
4%
11 %

2000
30 %
6%
38 %
5%
13 %

2010
22 %
6%
38 %
5%
15 %

2012
21 %
6%
37 %
5%
16 %

0
3%
12 %

0
3%
4%

0
4%
2%

1%
6%
2%

2%
9%
3%

2%
9%
4%

Vir: Statistics Denmark, 2013.
Graf 8: Izobrazbena sestava danskega prebivalstva (15 – 69 let starosti) v letu 2012.

Vir: Statistics Denmark, 2013.
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5.2.6. ZAPOSLITVENA SESTAVA PREBIVALSTVA
Na Danskem je po podatkih statističnega urada za leto 2010 največ zaposlenih v javni upravi,
zdravstvu in šolstvu, kjer je zaposlenih 857.000 ljudi ali 31,6% vseh zaposlenih. V trgovini
in transportnih dejavnostih je zaposlenih približno 655.000 ljudi ali 24% vseh zaposlenih.
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo pa zaposluje okoli 75.000 ljudi, kar ustreza 2,7%
zaposlenih (Statistical Yearbook, 2012). Deleži zaposlenih po posameznih skupinah
gospodarskih panog so natančneje predstavljeni v spodnjem grafikonu (graf 9).
Graf 9: Delež zaposlenih po skupinah gospodarskih panog v letu 2010.

Vir: Statistics Denmark, 2013.
V zadnjem trimesečju leta 2012 je skupno število zaposlenih na Danskem znašalo 2.619.000.
Od tega je bilo 1.370.000 moških in 1.243.000 žensk (Statistics Denmark, 2013). V spodnji
tabeli (tabela 7) so podrobneje predstavljeni podatki o zaposlenosti med moškimi in ženkami
po starostnih skupinah v zadnjem trimesečju 2012.
Tabela 7: Število zaposlenih po starostnih skupinah v zadnjem trimesečju 2012 v tisočih.
SKUPAJ
MOŠKI
ŽENSKE
SKUPAJ
2619
1376
1243
383
198
185
15 – 24 let
495
260
235
25 – 34 let
643
333
310
35 – 44 let
669
351
318
45 – 54 let
429
234
195
55 – 64 let
Vir: Statistics Denmark, 2013.
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Na Danskem se registrirana brezposelnost meri v dveh spremenljivkah. Na spletnem portalu
danskega statističnega urada so dostopni podatki za registrirano čisto brezposelnost (net
unemployment) in bruto registrirano brezposelnost (gross unemploymnet). Čista
brezposelnost zajema vse brezposelne državljane, ki so zmožni delati in prejemajo
nadomestilo zaradi brezposelnosti ali socialno podporo in niso vključeni v aktivne programe
zaposlovanja (Job activation programmes). Bruto registrirana brezposelnost pa vključuje vse
brezposelne državljane, vključno s tistimi, ki so vključeni v aktivne programe zaposlovanja.
Stopnja čiste brezposelnosti je v letu 2012 znašala 4,5 % od celotne delovne sile. Delovna
sila je seštevek vseh zaposlenih in nezaposlenih prebivalcev (Statistics Denmark, 2013). V
spodnji preglednici (tabela 8) je natančnejša predstavitev registirane čiste brezposelnosti na
Danskem v letu 2012.
Tabela 8: Registrirana brezposelnost na Danskem 2012.
ČISTA
Odstotek delovne sile
BREZPOSELNOST
(net unemployment)
4,5 %
SKUPAJ
4,5 %
MOŠKI
4,4 %
ŽENSKE
Vir: Statistics Denmark, 2013.

Število brezposelnih

118.800
62.200
56.500

Stopnja bruto brezposelnosti (gross unemployment) je v letu 2012 znašala 6,1 % delovne
sile, kar številčno ustreza 161.631 ljudi (Statistics Denmark, 2013). V letu 2008 je
brezposelnost na Danskem dosegala najnižjo stopnjo v zadnjem desetletju. Od leta 2008
naprej, ko je državo zajela globalna kriza, pa beležijo stalen porast brezposelnosti tako med
moškimi, kakor tudi med ženskami. Brezposelnost je naraščala predvsem med moškim
prebivalstvom, saj so moški bolj zastopani v najbolj prizadetih gospodarskih panogah, kot so
gradbeništvo, industrija in storitve. V obdobju od sredine leta 2008 do leta 2010 se je stopnja
brezposelnosti med moškimi dvignila za 7 %, medtem ko se je stopnja brezposelnosti med
ženskami v istem obdobju povečala za 2,5 %. To pomeni, da je na Danskem brezposelnost
med moškimi višja kot med ženskami, čeprav se razlika z leti zmanjšuje. Zgodovinsko
gledano je bila brezposelnost na Danskem med ženskami praviloma višja kot med moškimi
razen v letu 1976, ko je bila podobno kot danes višja med moškim prebivalstvom (Statistical
Yearbook, 2012).
Graf 10: Stopnja čiste brezposelnosti med moškimi in ženskami (1979 – 2012).

Vir: Statistics Denmark, 2013.
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Med pregledovanjem virov povezanih z brezposelnostjo sem opazil, da se podatki, ki jih
ponujajo različne statistične službe med seboj razlikujejo. Eurostat tako za Dansko v letu
2012 navaja stopnjo brezposelnosti 7,5 % (Eurostat, 2013). Glede na podatke Eurostata je
stopnja brezposelnosti na Danskem pod povprečjem držav EU. Spodnji grafikon (graf 11)
predstavlja primerjavo med Dansko in izbranimi evropskimi državami na področju
brezposelnosti v letu 2012.
Graf 11: Stopnja brezposelnosti v izbranih evropskih državah v letu 2012.

Vir: Eurostat, 2013.
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5.3. GOSPODARSTVO
Pred drugo svetovno vojno je bila Danska izrazito kmetijska država. Po letu 1950 se je država
z obsežnimi vlaganji v izobraževanje in raziskovalno dejavnost razvila v moderno industrijsko
državo, ki temelji na proizvodnji visokokakovostnih izdelkov in močnem storitvenem
sektorju. Danska se danes uvršča med gospodarsko najrazvitejše države sveta. Zanjo je
značilna sodobna in stabilna gospodarska ureditev, ki državi omogoča visoko raven socialnih
storitev (Natek, Natek, 1999). Dansko, moderno tržno gospodarstvo je izrazito izvozno
usmerjeno. Temelji na visoko razvitem agrarnem sektorju, moderni visokotehnološki
industriji s svetovno uveljavljenimi podjetji na področjih farmacije, navtike in obnovljive
energije, ter razvejanem storitvenem sektorju. Vpogled v gospodarsko strukturo Danske nam
daje tudi podatek o sestavi BDP po sektorjih in deležu zaposlenih. Tako je v letu 2012
storitveni sektor prispeval 76,6 % BDP, sledita še industrija z 22,1 % in kmetijstvo z 1,3 %
BDP. Največji delež delovne sile po podatkih za leto 2011, zaposluje storitveni sektor (77,1
%). Industrija zaposluje 20,3 % delovne sile, kmetijstvo pa 2,6 % (CIA factbook, 2013).
Navedeni podatki kažejo, da se je Danska iz nekdaj agrarne države razvila v moderno
postindustrijsko gospodarstvo, ki temelji na storitvah.
Danski BDP na prebivalca je v letu 2011 znašal 40.929 USD (OECD, 2013). V letu
2008 je Danska zaradi globalne finančne krize, ki je prizadela državo, prvič po letu 1990,
dosegla negativno rast bruto družbenega produkta. Do rekordne 5,7 % negativne rasti BDP je
prišlo v letu 2009. Stanje se je izboljšalo v letu 2010 ko je BDP zrasel za 1,6 %, v naslednjem
letu pa za 1,1 %. V letu 2012 je bila rast BDP ponovno negativna (Denmark in figures, 2013).
Graf 12: Stopnja realne rasti BDP glede na predhodno obdobje (2002 – 2012).

Vir: Statistics Denmark, 2013.
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5.3.1. INDUSTRIJA
Danska je bila pred drugo svetovno vojno kmetijska država. Po letu 1950 se je z obsežnimi
vlaganji v izobraževanje in raziskovalno dejavnost razvila industrija visokokakovostnih
izdelkov. Najpomembnejše industrijsko središče je København z okolico, kjer je
skoncentrirana več kot polovica vseh industrijskih obratov. Med industrijskimi obrati
prevladujejo majhna in srednje velika zasebna podjetja. Največ zaposlenih je v živilski,
strojni, kovinski, papirni, kemični, elektrotehnični in tekstilni industriji. Najpomembnejša je
živilska industrija (zlasti mlečna in mesna), ki je izrazito izvozno usmerjena. Živilska
industrija je prisotna zlasti v okolici večjih danskih mest, kot so: København, Aarhus, Aalborg
in Vejle. V pristaniških mestih je pomembna tudi predelava rib. Prestolnica København je tudi
središče pivovarstva s priznanima pivovarnama Carlsberg in Tuborg. Kovinska industrija je
za živilsko druga najpomembnejša na Danskem. Glavna središča železarstva in jeklarstva so
Aalborg, Frederiksvaerk, in Varde. Strojna industrija (kmetijski stroji, dizelski motorji, kolesa
...) je skoncentrirana v Københavnu, Odenseju, Aarhusu, Silkeborgu in Aalborgu. V sklopu
strojne industrije je pomembno tudi ladjedelništvo. Ladjedelnice so v Københavnu, Aalborgu,
Frederikshavnu in Nakskovu. Poleg omenjenih industrijskih panog pa velja vsekakor omeniti
visoko razvito elektrotehnično, elektronsko in finomehanično industrijo, ki proizvaja
visokokakovostne medicinske aparate in belo tehniko. Omenjena industrija je prisotna
predvsem v Københavnu, Odenseju, Havnbjergu in Sønderborgu. Kemična industrija izdeluje
predvsem gnojila in zaščitna sredstva za potrebe kmetijstva in umetne plastične mase.
Rafinerije nafte so v mestih Fredericia, Kalundborg in Skæelskjør. Velik pomen imata tudi
farmacevtska industrija (Novo Nordisk, Pharma Nord) in pohištvena industrija. Omeniti velja
tudi svetovno znano tovarno igrač v Billundu, ki izdeluje priljubljene LEGO kocke in
industrijo porcelana v Rønneju na otoku Bornholm (Natek, Natek, 1999).

Karta 4: Industrija na Danskem.

Vir: Nationmaster, 2013.
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5.3.2. RIBIŠTVO
Ribištvo je na Danskem imelo že od nekdaj zelo velik gospodarski pomen. Glavna ribolovna
območja so v Severnem morju, Atlantskem oceanu (okrog Ferskih otokov), Barentsovem
morju in v okolici Grenlandije. Danske ribiške ladje lovijo predvsem polenovke, slanike,
sardele, skuše, belice in jegulje. Velik del ulova se ne porabi neposredno za prehrano ampak
za proizvodnjo ribjega olja in ribje moke za krmo. Poleg morskega ribolova je na Danskem
zelo pomembna marikultura in gojenje sladkovodnih rib v ribnikih. Najpomembnejša ribiška
pristanišča so Esbjerg, Hanstholm, Hirtshals, Frederikshavn in Skagen (Natek, Natek, 1999).
Danska je peta največja izvoznica rib in ribjih izdelkov na svetu. V ribištvu, akvakulturi in
ribiški industriji je zaposlenih kar 20.000 ljudi (Ministry of Food ..., 2013). Dansko ribiško
ladjevje šteje 2744 ladij. Celoten morski ulov danskih ribičev se je v obdobju 2002 – 2012
precej znižal in sicer od 1,4 milijona ton v letu 2002 na 500.000 ton v letu 2012. Ribiško
politiko urejajo v skladu s skupno ribiško politiko EU, ki skrbi za varovanje naravnih morskih
habitatov in omejuje ribolov z določanjem kvot za ribiče (Statistical Yearbook, 2013).
5.3.3. PROMET
Danska družba temelji na modernem in dobro integriranem prometnem sistemu, ki
zadovoljuje potrebe po mobilnosti, tako državljanov, kot gospodarstva. Učinkovit prometni
sistem je ključen faktor pri vzpostavljanju dolgoročne rasti na Danskem. Zato Danska veliko
investira v modernizacijo in razvoj obstoječe in nove prometne infrastrukture. Danska je
relativno majhna država, a je hkrati sestavljena iz več kot 400 otokov, kar predstavlja
določeno oviro za mobilnost in zahteva integracijo različnih infrastrukturnih rešitev za
nemoteno prometno integracijo vseh delov države (Ministry of Transport, 2012). Najbolj
razširjeno je cestno omrežje, ki obsega 73.929 km cest, od katerih je 1143 km avtocest
(Statistics Denmark, 2013). Približno 5 % cest je v državnih rokah, medtem ko je ostalih 95 %
cest v lasti lokalnih skupnosti. Glede na to, da je Danska sestavljena iz številnih otokov so
številni mostovi, ki povezujejo večje otoke s celinskim delom države za prometni sistem
izjemno pomembni. Velika večina danskih cest in mostov je brezplačnih za uporabnike.
Izjema so najdaljši mostovi. Najpomembnejši neposredni cestni in železniški povezavi (fixed
link) iz mostov sta Great Belt, ki povezuje otoka Zealand in Funen, ter Øresund, ki povezuje
Dansko in Švedsko. Do leta 2020 bo odprt še most Fehmarn Belt, med Dansko in Nemčijo.
Neposredna povezava Great Belt, dolga 18 km, je sestavljena iz dveh mostov in tunela.
Železniški del je bil odprt leta 1997, avtocestni del povezave pa v naslednjem letu, 1998.
Vzhodni most v neposredni cestni in železniški povezavi Great Belt je s 6,8 km dolžine tretji
najdaljši viseči most na svetu. Celoten projekt Great Belt je Dansko stal kar 4,8 milijarde
evrov. Povprečen dnevni pretok vozil čez povezavo znaša okrog 29.000 vozil dnevno.
Neposredna cestna in železniška povezava Øresund med Dansko in Švedsko, ki je bila odprta
v letu 2000, je s 15,9 km dolžine največji kombinirani (cesta, železnica) most v Evropi.
Vožnja čez most traja kar 30 minut. Povezava je sestavljena iz tunela do umetnega otoka in
nato mostu. Danska je za gradnjo omenjene prometne povezave porabila okoli 3 milijarde
evrov. Velik del potnikov, ki vsakodnevno prečka most je Švedskih državljanov, ki se na
Dansko vozijo na delo in nazaj. Povezava je tako postala pomemben faktor regionalnega
povezovanja in razvoja v regiji (Ministry of Transport, 2012).
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Slika 8: Most čez Øresund.

Vir: Forum Xcitefun, 2013.
V letu 2020 je načrtovano odprtje nove neposredne cestno železniške povezave čez preliv
Fehrmanbelt med danskim otokom Lolland in nemško deželo Schleswig – Holstein, v dolžini
19 km. Sestavljena bo iz avtoceste in elektrificirane dvotirne železnice. Stalna povezava bo
znatno okrepila prometne koridorje na Danskem, pa tudi povezave med Dansko in Evropo.
Avtocestna in železniška povezava čez Fehrmanbelt bo del transevropskega koridorja, ki
povezuje Skandinavijo in Srednjo Evropo. Most bo v celoti financirala Danska, ki bo tudi
njegova lastnica. Pričakuje se, da bo precejšen delež tovornega prometa med Dansko in
Nemčijo, ki danes poteka preko Jyllanda in otoka Funen preusmeril na novo povezavo čez
preliv Fehrmanbelt, ki bo tako razbremenil povezavo čez Greatbelt, ki je danes zelo
obremenjena (Ministry of Transport, 2012).
Danska ima obsežno železniško omrežje (2650 km prog), ki povezuje zaledne dele
države z osrednjim prometnim omrežjem. Z večino železniškega omrežja (81 %) upravlja
državna železniška družba Rail Net Denmark (Banedanmark), preostalo omrežje je v zasebni
lasti. V želji po vzpostavitvi modernega in visoko učinkovitega železniškega prometnega
sistema bo Danska kot prva država članica EU v celoti vzpostavila skupni evropski sistem
signalizacije (common European signalling system, ERTMS) (Ministry of Transport, 2012).
Pomemben je tudi ladijski promet. Danska ima več kot 130 komercialnih pristanišč
različnih velikosti in namembnosti, od velikih pretovornih terminalov za mednarodni
pomorski promet do lokalnih pristanišč, ki so v glavnem namenjena potrebam lokalnih
industrijskih podjetij. Na zahodni obali so pristanišča v glavnini locirana izven gosto
naseljenih območij, saj jim je s tem omogočeno širjenje. Pristanišča na zahodni obali se
soočajo s problemom plitvega morja, ki ovira njihov razvoj. Na vzhodni danski obali je slika
ravno nasprotna. Globine morja so ustrezne, pristaniščem, ki so na vzhodu v glavnini locirana
v urbanih centrih pa primanjkuje prostora za širjenje dejavnosti. Pristanišča so za Dansko zelo
pomembna, saj predstavljajo najpomembnejši stik z mednarodnimi prometnimi tokovi, o
čemer priča tudi podatek da okoli dve tretjini danskega izvoza poteka preko pristanišč.
Največji danski pristanišči glede na količino pretovora sta Fredericia in Aarhus, oba na na
polotoku Jylland (Ministry of Transport, 2012). Pomembna pristanišča so še København,
Kalundborg, Esbjerg in Aalborg. Danska pristanišča so osrednjega pomena za notranji
potniški promet, saj so otoki med seboj in s celino povezani s številnimi trajektnimi linijami
(Natek, Natek, 1999). Tako gre vsako leto preko danskih pristanišč več kot 44 milijonov
potnikov (Ministry of Transport, 2012).
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Slika 9: Pristanišče Fredericia.

Vir: Maersk Broker Agency, 2013.
Danska ima 13 letališč z rednim potniškim prometom (Natek, Natek, 1999). Najpomembnejše
dansko mednarodno letališče, je letališče v Københavnu, ki je hkrati tudi največje letališče v
Skandinaviji in osrednja povezovalna točka za letalski promet med Skandinavijo in preostalim
svetom. Letališče v Københavnu pokriva okoli 140 letalskih destinacij po vsem svetu. Drugo
najpomembnejše mednarodno letališče na Danskem je Billund, ki leži na južnem delu
Jyllanda (Ministry of Transport, 2012). Večja letališča so še Esbjerg, Aalborg, Roskilde in
Odense. Nacionalni letalski prevoznik je SAS (Scandinavian Airline System), ki je nastal leta
1950 z združitvijo nacionalnih prevoznikov Danske, Švedske in Norveške (Natek, Natek,
1999).
Slika 10: Mednarodno letališče v Københavnu.

Vir: Panoramio, 2013.
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Glavni prometni koridorji na Danskem potekajo v smeri sever – jug in zahod – vzhod. Eden
osrednjih prometnih koridorjev poteka preko Jyllanda, od dansko – nemške meje na jugu
proti severu Jyllanda kjer se preko trajektnih linij povezuje s Švedsko in Norveško. Nalsednji
pomemben prometni koridor, potekajoč v smeri sever – jug, povezuje vzhodni del Danske
(otok Sjælland) s sosednjimi državami. Omenjeni koridor poteka od mesta Elsinore na severu
Sjællanda in stalne povezave Øresund med Dansko in Švedsko v bližini Københavna skozi
vzhodni del Danske in se preko trajktnih linij čez preliv Fehmarnbelt povezuje z nemškim
prometnim sistemom. V letu 2020, ko naj bi se po načrtih odprla nova stalna povezava
(avtocesta, železnica) čez Fehmarnbelt bosta danski in nemški prometni sistem postala še bolj
povezana in koridor bo postal glavna prometna povezava med Skandinavijo in celinsko
Evropo. V smeri zahod – vzhod so danske regije povezane preko prometnega koridorja, ki
poteka čez mostove Little Belt in most Great Belt. Stalna povezava Great Belt je izjemno
povečala mobilnost transportnega sistema, saj omogoča cestno in železniško povezavo regij,
ki so težje dostopne zaradi otoške lege (Ministry of Transport, 2012).
5.4. POSELITEV DANSKE
Najgosteje poseljena je širša okolica glavnega mesta København, kjer živi več kot tretjina
vsega prebivalstva in vzhodna obala Jyllanda. Najredkeje poseljeni so zahodni deli polotoka
Jylland. V 20. stoletju se je prebivalstvo ob hitri industrializaciji preseljevalo s podeželja v
mesta. Po letu 1970 se je poleg preseljevanja s podeželja v mesta začel tudi proces
suburbanizacije. Na podeželju prevladujejo manjše gručaste vasi in samotne kmetije. (Natek,
Natek, 1999).
Karta 5: Gostota poselitve na Danskem.

Vir:Compedium ..., 2013.
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Danska je po podatkih iz dne 1.1. 2012 imela 5.580.516 prebivalcev. Gostota poselitve znaša
130,1 prebivalcev/km2. Danska je država z visoko stopnjo urbanizacije. Delež urbanega
prebivalstva znaša 87 % (Statistical Yearbook, 2012).
V spodnji tabeli (tabela 9) so navedeni podatki o številu prebivalstva in poselitvi po
posameznih regijah. Vse regije imajo nad 80 % urbanega prebivalstva. Največ urbanega
prebivalstva
(97, 3 %) in najgostejša poselitev je v regiji Hovedstaden, kjer gostota poselitve znaša kar
673,4 prebivalcev na km2.
Tabela 9: Prebivalstvo in poselitev po danskih regijah (1. 1. 2012).
Regija
Št. preb.
Št. urb. preb.
Delež urb. preb.
%
5.580.516
4.856.738.
87
Danska
1.714.589
1.667.504
97,3
Hovedstaden
817.907
659.547
80,6
Sjælland
1.201.342
998.287
83,1
Syddanmark
1.266.682
1.066.445
84,2
Midtjylland
579.996
464.955
80,2
Nordjylland
Vir: Statistical Yearbook, 2012.

Gost. posel.
Preb./km2
130,1
673,4
113,3
98,0
97,4
73,7

Večina danskega prebivalstva (87 %) živi v mestih. Danska mesta so večinoma manjša, saj z
izjemo glavnega mesta ne presegajo 300.000 prebivalcev. Skupno je na Danskem 13 mest z
več kot 50.000 prebivalci. Po velikosti izstopa le prestolnica København s 559.440 prebivalci
v ožjem mestu in 1.230.728 prebivalci v širšem mestnem območju (Greather Copenhagen).
Večja mesta so še Århus, Odense, Ålborg in Frederiksberg. Največja danska mesta po številu
prebivalcev so natančneje prikazana v tabeli 10 na strani 40.
Slika 11: Danska prestolnica København.

Vir: Where to go, 2013.
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Tabela 10: Danska mesta z več kot 50 000 prebivalci.
MESTO
ŠTEVILO PREBIVALCEV januar 2013
Mesto: 559.440 Mestna regija: 1.230.728
København
256.018
Århus
170.327
Odense
106.916
Ålborg
102.029
Frederiksberg
73.360
Gentofte*
71.491
Esbjerg
66.030
Gladsaxe*
60.895
Randers
57.583
Kolding
55.253
Horsens
53.501
Lyngby – taarbæk*
52.449
Vejle
Vir: Statistics Denmark, 2013.
* del mestne regije Købenvn (Greater Copenhagen).

Slika 12: Ulica v mestu Odense.

Slika 13: Mesto Århus.

Vir: Destination 360, 2013.

Vir: Panoramio, 2013.
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6. DANSKA ENERGETIKA
6.1. ENERGETSKI VIRI NA DANSKEM
Danska je zaradi geološke sestave površja zelo revna z naravnimi surovinami, saj nima niti
rud, niti premoga (Natek, Natek, 1999). Najpomembnejša neobnovljiva energetska vira sta
nafta in zemeljski plin. Danska lastne zaloge nafte in zemeljskega plina izkorišča od leta
1972 in danes sama pokriva svoje potrebe. Vsa črpališča nafte in zemeljskega plina se
nahajajo v Severnem morju, kjer danes leži 19 naftnih polj različnih dimenzij, znotraj katerih
je 199 naftnih vrtin in 79 vrtin za črpanje zemeljskega plina. V letu 2011 so v Severnem
morju načrpali 12,8 milijona m3 nafte in 5,6 milijarde Nm3 plina (Danish energy Agency,
2012b). Po izračunu iz leta 2011 znašajo zaloge nafte 181 milijonov m3 in plina 95 milijard
Nm3, kar pomeni, da obstoječe zaloge nafte zadoščajo za 14 let, zaloge zemeljskega plina pa
za 15 let, v kolikor ostanejo aktivnosti črpanja na ravni iz leta 2011 (Danish energy Agency,
2011). Načrpano nafto in zemeljski plin transportirajo po ceveh, ki ležijo na dnu morja, do
predelovalnih obratov na Jyllandu. Najpomembnejša sta obrat za predelavo plina Nybro na
zahodni obali Jyllanda in rafinerija nafte v mestu Fredericia na vzhodni obali Jyllanda.
Danska je danes, takoj za Veliko Britanijo in Norveško, tretja največja proizvajalka nafte v
Zahodni Evropi (Danish energy Agency, 2010).
Karta 6: Dansko omrežje za pridobivanje in transport nafte in zemeljskega plina.

Vir: 1001 stories of Denmark, 2013.
Sistem plinovodov je bil večinoma zgrajen v osemdesetih letih in danes pokriva večino
danskega ozemlja, razen otokov Lolland, Falster, Bornholm in drugih manjših otokov
(Energinet.dk, 2013). Večino zemeljskega plina načrpanega v Severnem morju transportirajo
po cevovodih do obrata za predelavo plina pri kraju Nybro na zahodni obali Jyllanda (karta
6). Manjši del zemeljskega plina se po cevovodu transportira na Nizozemsko. Od obrata za
predelavo plina v Nybru se prečiščen zemeljski plin spusti v dansko plinovodno omrežje, ki je
povezano z nemškim in švedskim plinovodnim omrežjem, kamor Danska izvaža zemeljski
plin. Na dansko plinovodno omrežje sta priključeni dve postaji za shranjevanje plina Lille
Torup na Jyllandu in Stenlille na Sjællandu (karta 6), ki skrbita za sezonsko uravnoteženo
oskrbo s plinom in hranita strateško rezervo zemeljskega plina. Osrednje plinovodno omrežje
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se razcepi na lokalna distribucijska omrežja, ki s plinom oskrbujejo odjemalce (Danish energy
Agency, 2013).
Premog mora Danska uvažati. Leta 1985 je danski parlament odločil, da Danska ne bo
uporabljala in razvijala jedrske energije (The Danish Ministry …, 2011). Premog, nafta in
zemeljski plin uvrščamo med fosilna goriva, ki so neobnovljiva. Fosilna goriva so že več kot
stoletje temelj družbenega razvoja in rasti. Energetska oskrba v večini držav še vedno temelji
na neobnovljivih virih. To še vedno velja tudi za Dansko, kjer imata v proizvodnji električne
energije in energije za ogrevanje velik delež premog in zemeljski plin. Fosilna goriva
popolnoma prevladujejo v transportu (Energinet.dk, 2013). Poleg nafte in plina postajajo vse
pomembnejši obnovljivi viri energije, med katerimi sta na Danskem najpomembnejša vetrna
energija in biomasa (Danish energy Agency 2011).
V proizvodnji primarne energije sta po podatkih Danske agencije za energijo za leto 2011
največji delež prispevala nafta s 53% in zemeljski plin s 30%. Obnovljivi viri so prispevali
okrog 15% proizvedene primarne energije (Danish energy Agency 2011).

Graf 13: Proizvodnja primarne energije na Danskem v letu 2011.

Vir: Danish energy Agency, 2011.
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6.2. DANSKI ENERGETSKI SISTEM
Posebnost Danske so t. i. kombinirane elektrarne (CHP – combined heat and power), ki
poleg električne energije proizvajajo tudi energijo za ogrevanje. Presežek toplote pri
proizvodnji elektrike preusmerijo v sisteme daljinskega ogrevanja, s čimer je poraba goriva za
30% nižja, kot če bi bila proizvodnja ločena. Dansko energetsko omrežje sestavljajo velike
centralne kombinirane elektrarne (centralized CHP), male lokalne kombinirane
elektrarne (decentralized CHP) in vetrne elektrarne oziroma vetrne turbine. Centralne
elektrarne so deloma namenjene izključno proizvodnji električne energije, deloma pa
kombinirani proizvodnji (Danish energy Agency, 2012a). Centralne kombinirane elektrarne
so navadno veliko večje od decentraliziranih oz lokalnih. Danes je na Danskem skupno 665
kombiniranih elektrarn (CHP), ki proizvajajo električno energijo in toploto ter 230 obratov za
daljinsko ogrevanje. Današnje velike centralne kombinirane elektrarne so včasih proizvajale
samo električno energijo, medtem ko so bile mnoge od današnjih decentraliziranih
kombiniranih elektrarn namenjene proizvodnji toplote za ogrevanje. Velike centralne
elektrarne ležijo v okolici večjih mest, decentralizirane elektrarne pa ležijo v manjših urbanih
centrih (Danish energy agency, 2013). Velike centralne elektrarne so termoelektrarne, ki za
gorivo uporabljajo premog iz uvoza v kombinaciji z biomaso. Lokalne elektrarne so bolj
prilagojene lokalnim razmeram in uporabljajo goriva, ki so lokalno najbolj dostopna
(predvsem zemeljski plin in biomaso). V proizvodnji elektrike imajo vse večji pomen vetrne
elektrarne, ki so postavljene na kopnem ali tudi v morju (offshore wind turbine) (Danish
energy Agency, 2012a).
Karta 7: Karta danskega električnega omrežja.

Vir: Danish energy Agency, 2013.
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V letu 2011 je bilo 53 % električne energije proizvedene v velikih centralnih elektrarnah.
Male lokalne elektrarne so prispevale 13 % električne energije, medtem ko je bilo v vetrnih
elektrarnah proizvedene 28 % električne energije (Danish energy Agency, 2011).
Graf 14: Proizvodnja električne energije na Danskem glede na proizvajalca v letu 2011.

Vir: Danish energy Agency, 2011.
Največ, okoli 39% električne energije, je bilo v letu 2011 proizvedene iz premoga. Med
obnovljivimi viri je v proizvodnji elektrike najpomembnejša vetrna energija, iz katere je bilo
v letu 2011 proizvedenih okoli 27% električne energije (Danish energy Agency 2011).
Graf 15: Proizvodnja električne energije na Danskem v letu 2011 glede na gorivo.

Vir: Danish energy Agency, 2011.
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Danska ima enega najbolj razvejanih sistemov daljinskega ogrevanja (district heating) na
svetu, saj pokriva več kot 55% potreb po ogrevanju (Danish energy Agency, 2012a).
Daljinsko ogrevanje se napaja večinoma iz kombiniranih elektrarn (CHP) (16 centralnih in
415 lokalnih), ki pokrivajo 76,4% potrebne energije za daljinsko ogrevanje in energetskih
obratov, ki proizvajajo izključno toploto za daljinsko ogrevanje. Toplota, ki jo proizvedejo, je
preko javnega omrežja cevi za daljinsko ogrevanje dostavljena do končnih uporabnikov.
Poleg javnih kombiniranih elektrarn je na Danskem še okoli 380 decentraliziranih
kombiniranih elektrarn (CHP) in 100 obratov za proizvodnjo toplote za ogrevanje, od katerih
več kot polovica uporablja biomaso (Danish energy Agency, 2013).
Graf 16: Proizvodnja energije za daljinsko ogrevanje glede na gorivo v letu 2011.

Vir: Danish energy Agency, 2011.

Največ energije za daljinsko ogrevanje je bilo leta 2011 proizvedene iz biomase (slama, lesni
peleti, obnovljivi odpadki, bioplin) (37%), zemeljskega plina (26%) in premoga (23%). 38%
energije za daljinsko ogrevanje je bilo v letu 2011 pridobljene iz obnovljivih virov (Danish
energy Agency, 2011).
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Slika 14: Centralna CHP elektrarna Nordjyllandsvæerket pri Aalborgu – ena izmed
najučinkovitejših termoelektrarn na svetu.

Vir: Aalborgs luftfoto, 2013.

Slika 15: Lokalna CHP elektrarna na lesno biomaso v kraju Assens.

Vir: B&W Volund, 2013.
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6.3. DANSKA ENERGETSKA POLITIKA
Danska predstavlja izjemen primer, kako s premišljeno in konsistentno energetsko politiko
preoblikovati državo, popolnoma odvisno od uvoza nafte, v državo z visoko energetsko
učinkovito in okolju prijazno ekonomijo. Danska je danes glede na produktivnost ena izmed
energetsko najučinkovitejših držav EU in OECD. Danska je tudi med najuspešnejšimi
državami pri konstantnem zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv in emisij toplogrednih
plinov. Kljub temu, da je dansko gospodarstvo od leta 1980 zraslo za 78%, je državi s
premišljeno energetsko politiko uspelo obdržati konstantno raven porabe energije in
nadpovprečno zmanjšati izpuste CO2 (Danish energy Agency, 2009).
6.3.1. NACIONALNI ENERGETSKI SPORAZUM 2012 – 2020
Marca 2012 je danski parlament sprejel zelo pomemben sporazum na področju energetike, ki
predstavlja zelo pomemben korak za dosego ambicioznega načrta do leta 2050. Sporazum
pokriva obdobje 2012 – 2020 (Danish energy Agency, 2012a). Glavni cilji sporazuma, ki jih
želijo doseči do leta 2020, so predstavljeni v spodnji tabeli (tabela 11).
Tabela 11: Glavni cilji energetskega sporazuma za obdobje 2012 – 2020.

Energetski sporazum za obdobje
2012 - 2020

Glavni cilji
Več kot 35 % obnovljive energije v končni
porabi energije.
Vetrna energija pokriva 50 % končne porabe
električne energije.
Zmanjšanje porabe energije za 7,6 % glede
na porabo v letu 2010.
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za
34 % glede na leto 1990.

Vir: Danish Energy Agency, 2012a.
Energetski sporazum 2012 – 2020 opredeljuje 62 ukrepov, ki pokrivajo področja učinkovite
rabe energije, obnovljive energije za proizvodnjo elektrike, komunalnega daljinskega
ogrevanja, kombinirane proizvodnje električne in toplotne energije za ogrevanje, obnovljive
energije v gospodinjstvih in industriji, pametnih omrežij, uporabe elektrike in obnovljive
energije v transportu, raziskav in razvoja novih tehnologij na področju obnovljive energije in
financiranja projektov (Danish energy Agency, 2012a).
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6.3.2. RAZVOJ DANSKE ENERGETIKE OD NAFTNE
NACIONALNEGA ENERGETSKEGA SPORAZUMA 2012 – 2020.

KRIZE

DO

Danska je bila zaradi pomanjkanja domačih energetskih mineralnih surovin v preteklosti
povsem odvisna od uvoza surove nafte. Naftna kriza v letih 1973 in 1974 zaradi vojne med
Egiptom in Izraelom, ko so arabske države prenehale dobavljati nafto državam podpornicam
Izraela, je Dansko zelo prizadela. Danska je v tem obdobju kar 90% energije proizvedla iz
uvožene nafte (Podvratnik, 2011). Po omenjeni krizi je država začela z aktivno energetsko
politiko v smeri zagotavljanja stabilnosti oskrbe z energijo in zmanjšanja odvisnosti od uvoza
nafte in je danes energetsko povsem neodvisna. Nova aktivna energetska politika je temeljila
predvsem na varčevanju z energijo in proizvodnji energije iz raznovrstnejših energetskih
virov ter na večjem izkoristku obnovljivih virov. Začeli so s širokim naborom ukrepov in
iniciativ na področju oskrbe z energijo s poudarkom na kombinirani proizvodnji električne
energije in toplote, merjenju in planiranju potreb po ogrevanju na lokalnem nivoju in
vzpostavitvi omrežja plinovodov za oskrbo z zemeljskim plinom iz lastnih nahajališč v
Severnem morju.
Z namenom varčevanja z energijo in zmanjšanja izpustov CO2 so bili na Danskem že
leta 1977 uvedeni posebni davki na porabo električne energije in nafte. Od tedaj so jih
oblasti večkrat zvišale in obdavčitev razširile še na porabo premoga in zemeljskega plina.
Leta 1992 so omenjene davke nadomestili z novim davkom na izpust CO2. Proizvajalci CO2
morajo plačevati za onesnaževanje zraka. Goriva, ki se uporabljajo za proizvodnjo električne
energije so iz obdavčitve izvzeta, saj bi obdavčitev energentov imela negativne posledice pri
uvozu in izvozu električne energije. Namesto tega je obdavčena proizvedena električna
energija. Vpliva davkov na porabo energije na Danskem ni možno natančno izračunati.
Zagotovo pa je možno trditi, da obdavčitev energije močno vpliva na njeno porabo in s tem na
varčevanje z energijo. Z ukrepi, katere prinaša novi nacionalni energetski sporazum iz leta
2012 je načrtovano zmanjšanje porabe fosilnih goriv, kar za seboj potegne tudi zmanjšanje
državnih prihodkov od davkov na fosilna goriva (nafta, premog, zemeljski plin). Posledično
se je uvedel nov davek, ki zaobjema vsa goriva, tudi obnovljiva, ki do tedaj niso bila
obdavčena. Novi davek na vsa goriva bo nadomestil primanjkljaj zaradi zmanjšanja porabe
fosilnih goriv in hkrati prinesel sredstva, ki se bodo podeljevala v obliki državnih subvencij za
uporabo obnovljivih virov energije (Danish energy Agency, 2012a).
Pred nastopom naftne krize v letu 1973 je bila večina energije za ogrevanje stavb na
Danskem pridobljena iz nafte. Poraba nafte za ogrevanje je bila glede na dokaj hladno
podnebje sorazmerno visoka. Ko so z naftno krizo cene nafte skokovito porasle, je ogrevanje
postalo zelo drago. Država je v letu 1977 poostrila standarde za energetsko učinkovitost
stavb. V obdobju 1978 – 1984 je država dajala subvencije za energetsko obnovo obstoječih
zgradb. Vse novo zgrajene stavbe morajo ustrezati strogim predpisom glede energetske
učinkovitosti (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, ogrevanje vode, razsvetljava) (Danish
energy Agency, 2002a). Vsaka zgradba na trgu nepremičnin mora po zakonu imeti
energetsko izkaznico, s katere je razvidno energetsko stanje zgradbe in tudi priporočila za
izboljšanje njene energetske učinkovitosti (Podvratnik, 2011). Tako danes danska zgradba
porabi do 25% manj energije od zgradb, ki so bile zgrajene pred letom 1977. Strogi standardi
za energetsko učinkovitost zgradb in obdavčitev energentov za ogrevanje so uspešno
prispevali k zmanjšanju neto porabe energije za ogrevanje prostora, merjene na kvadratni
meter ogrevane površine. Energetski sporazum do leta 2020 predvideva še ostrejše predpise
za energetsko učinkovitost stavb. V letu 2020 naj bi bile vse nove zgradbe energijsko varčne,
vse potrebe po energiji pa bi pokrile iz obnovljivih virov. Prav tako pa so se s sporazumom
obvezali k izdelavi strategije za učinkovito energetsko prenovo obstoječih zgradb (Danish
energy Agency, 2012a).
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Že leta 1981 je Danska začela s subvencioniranjem obnovljive energije, kot na primer
toplotnih črpalk in sončnih celic za ogrevanje zgradb. S subvencijami in davki na fosilna
goriva se je delež obnovljivih virov energije za ogrevanje zgradb povišal od 5% v letu 1980,
do 13% v letu 2011. Po letu 2011 so tovrstne subvencije ukinili. Z naraščanjem cen nafte in
zemeljskega plina je za ogrevanje gospodinjstev postajal vse bolj zanimiv les, kar je seveda
pripomoglo k porastu deleža obnovljivih virov energije za ogrevanje. Danes je 23% vse
energije za ogrevanje pridobljene iz obnovljivih virov, predvsem lesa in v manjšem delu
toplotnih črpalk. Energetski sporazum prinaša z letom 2013 prepoved uporabe nafte in
zemeljskega plina za ogrevanje novogradenj. Od leta 2016 bo prišla v veljavo prepoved
postavljanja novih peči na nafto v gospodinjstvih znotraj omrežja komunalnega daljinskega
ogrevanja. Glede na to, da biomasa za ogrevanje gospodinjstev še vedno ni najbolj optimalna
rešitev, se je država odločila, da ne bo promovirala individualnega ogrevanja na biomaso,
temveč želi vključiti čim več gospodinjstev v omrežje daljinskega ogrevanja (Danish energy
Agency, 2012a).
Danska ima enega največjih deležev daljinskega ogrevanja na svetu. Več kot 55 %
potreb po ogrevanju pokrivajo sistemi daljinskega ogrevanja. Velik delež gospodinjstev,
vključenih v sisteme daljinskega ogrevanja, državi omogoča možnost za dvig energetske
učinkovitosti z uvajanjem kombinirane proizvodnje toplote in elektrike v kombiniranih
toplarnah in elektrarnah (CHP – combined heat and power plants). Leta 1980 je bilo zgolj
18% električne energije iz termo elektrarn proizvedene v kombinaciji s toplotno energijo. Do
leta 2011 se je ta delež zvišal na 63%. Takšen razvoj je rezultat premišljene in načrtne
državne politike. Država je od leta 1977 s subvencijami spodbujala porabo odvečne toplotne
energije iz termo elektrarn za daljinsko ogrevanje. V osemdesetih in devetdesetih letih se je
mnogo elektrarn, predvsem plinskih, preusmerilo v kombinirano proizvodnjo energije. Z
naraščanjem uporabe kombiniranih energetskih obratov (CHP) se je končna poraba energije
na Danskem znižala za 14%, saj so zaradi višje učinkovitosti tudi izgube energije precej
manjše (Danish energy Agency, 2012a).
Največji delež energije iz obnovljivih virov se na Danskem porabi za elektriko in
daljinsko ogrevanje. Leta 2011 se je kar 113 PJ od skupno 174 PJ vse obnovljive energije
porabilo za elektriko in daljinsko ogrevanje. Vetrna energija za elektriko je prispevala 35 PJ ,
medtem ko je bioenergija (biomasa, bioplin) za elektriko in daljinsko ogrevanje prispevala 77
PJ obnovljive energije. Med obnovljivimi viri energije za proizvodnjo elektrike in daljinsko
ogrevanje sta najpomembnejši vetrna energija in biomasa. Država je v preteklosti na različne
načine spodbujala širjenje pridobivanja vetrne energije. Danes vetrna energija prispeva 28%
vse proizvedene električne energije. Energetski sporazum predvideva povečanje deleža vetrne
energije pri proizvodnji električne energije na 50% v letu 2020. Načrtuje se vzpostavitev 1500
MW novih zmogljivosti za izkoriščanje energije vetra, poleg tega pa še zamenjavo zastarelih
vetrnih turbin z novimi, zmogljivejšimi. Uporabo biomase je država podpirala zgolj posredno
s tem, da biomasa ni bila obdavčena. V daljinskih omrežjih, kjer je bil na voljo zemeljski plin,
se je pri kombinirani proizvodnji energije dajalo prednost le temu (Danish energy Agency,
2012a).
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Energetski sporazum predvideva povečanje uporabe biomase za proizvodnjo elektrike in
toplote za ogrevanje z naslednjimi ukrepi (Danish energy Agency, 2012a):
• proizvajalcem in porabnikom bo omogočeno koriščenje finančnih prednosti uporabe
biomase;
• manjšim plinskim kombiniranim elektrarnam v daljinskih omrežjih bo omogočena
uporaba biomase namesto zemeljskega plina;
• povečale se bodo subvencije za pridobivanje bioplina.
Danska industrija je bila zaradi gospodarskih interesov in konkurenčnosti izločena iz
obdavčitve energije in izpustov ogljika. Stanje se je spremenilo v letu 1993, ko je država v
želji, da bi industrijska podjetja spodbudila k varčevanju z energijo uvedla davek na izpuste
CO2 tudi za industrijske onesnaževalce (Danish energy Agency, 2012a).
Leta 1996 je bil uveden nov »zeleni paket davkov« (Green Tax Package), ki je prinesel
(Danish energy Agency, 2012a):
• povečanje davka na emisije CO2 pri uporabi fosilnih goriv za proizvodne procese;
• možnost, da si podjetja povrnejo davek v primeru sklenitve sporazuma o posebnem
programu varčevanja z energijo;
• možnost pridobitve subvencij za programe varčevanja z energijo.
Leta 2005 je bila uvedena evropska shema trgovanja z emisijami CO2, ki je pokrila večinski
del emisij danskih industrijskih podjetij. Zaradi uvedbe evropske sheme je bil davek na CO2
spremenjen. Industrija, katero je emisijska shema pokrila je bila iz obdavčitve izvzeta,
medtem ko je bil davek za preostali del industrije obračunan po kvoti za CO2. Energetska
intenzivnost danske industrije se kot rezultat omenjenih ukrepov zadnjih 20 let stalno
zmanjšuje. Energetski sporazum predvideva še nadaljnje zmanjševanje energetske
intenzivnosti, hkrati pa želi do leta 2020 razširiti uporabo obnovljive energije v industriji
(Danish energy Agency, 2012a).
Danska ima visoko obdavčitev na avtomobile in fosilna pogonska goriva. Goriva iz
nafte so bila prvič obdavčena v letu 1977, od takrat se je višina obdavčitve večkrat zvišala.
Imajo tudi davek ob nakupu novega avtomobila ter letni davek na lastništvo avtomobila glede
na porabo goriva. Visoki obdavčitvi goriv navkljub je poraba fosilnih goriv v transportu
naraščala zadnjih štirideset let. Delež obnovljive energije v transportu je zelo nizek, v letu
2011 zgolj 3%. Vzroke za tako nizek delež obnovljive energije jo mogoče iskati v še vedno
nižji ceni uporabe fosilnih goriv. Obnovljiva energija je trenutno najdražja prav v
transportnem sektorju. Električni avtomobili so trenutno še zelo dragi in težje dostopni od
navadnih. Od leta 2012 mora bencinsko in dizelsko gorivo, ki se prodaja na Danskem,
vsebovati povprečno 5,75% biogoriva. Do leta 2020 naj bi se omenjeni delež dvignil na 10%.
Država želi promovirati električne avtomobile, zato so oproščeni davka ob nakupu novega
vozila in letnega davka na lastništvo (Danish energy Agency, 2012a).
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Za povečanje uporabe obnovljive energije v transportu v prihodnosti obstajata dve možnosti
(Danish energy Agency, 2012a):
• širjenje uporabe biogoriv (tekočih in plinastih);
• uporaba elektrike, proizvedene z vetrnimi turbinami in iz drugih obnovljivih virov
(električni avtomobili).
Trenutno se še ne ve v katero od omenjenih smeri bo šel bodoči razvoj. Danska se je s
sporazumom zavezala, da bo zagotovila sredstva za raziskave in razvoj energetsko
učinkovitih vozil, možnosti uporabe alternativnih virov energije v transportu itd.. (Danish
energy Agency, 2012a).
6.3.3. SKRB ZA PRIHODNOST - ENERGETSKA STRATEGIJA 2050 (od nafte, plina
in premoga do zelene energije)
Energetska strategija 2050 je prva tovrstna strategija za energetski razvoj na svetu.
Strategija opredeljuje instrumente energetske politike, ki bodo Danski omogočili učinkovit
prehod v zeleno, sonaravno družbo s stabilno energetsko oskrbo. Glavni dolgoročni cilj
danske nacionalne energetske politike je doseči neodvisnost od fosilnih goriv (nafta,
premog, zemeljski plin) do leta 2050. S premikom k neodvisnosti od fosilnih goriv bo
Danska lahko zagotovila stabilno oskrbo s cenovno dostopno energijo tudi v prihodnosti.
Stabilna oskrba z energijo bo v prihodnosti predstavljala enega ključnih izzivov, saj bo
predvidoma skladno z rastjo svetovnega prebivalstva in ekonomije naraščala tudi potreba po
energiji. Izpolnila bo tudi svoje zaveze za zmanjšanje globalnega segrevanja ozračja iz
Københavna in Cancuna, zaradi katerih mora dati svoj prispevek k načrtom EU za 80 – 95 %
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050. Poleg vsega, bo vladna strategija za
neodvisnost od fosilnih goriv pripomogla k krepitvi danskih podjetij, ki delujejo na področju
razvoja novih, okolju prijaznih tehnologij. Energetska strategija do leta 2050 predstavlja
podporo in smernice za doseganje vladnih ciljev na področju energetike, ki so zapisani v
različnih vladnih dokumentih in razvojnih programih (The Danish Ministry …, 2011).
NEODVISNOST OD FOSILNIH GORIV

STABILNA OSKRBA S CENOVNO
DOSTOPNO ENERGIJO

PRISPEVEK K ZMANJŠEVANJU
POSLEDIC GLOBALNEGA
SEGREVANJA OZRAČJA

PRILOŽNOST ZA RAZVOJ ZELENIH TEHNOLOGIJ IN NOVIH DELOVNIH MEST
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Danska si je s premišljeno in konsistentno energetsko politiko od leta 1973 do danes,
postavila odlične temelje, na podlagi katerih so možnosti za dosego neodvisnosti od fosilnih
goriv do leta 2050 povsem odprte. Tako lahko Danska do leta 2050 postane bogata družba, ki
porabi bistveno manj energije kot danes in vse potrebe po energiji pokriva iz obnovljivih
virov. Najpomembnejši področji na poti k zastavljenim dolgoročnim ciljem do leta 2050 sta
energetska učinkovitost in obnovljivi viri energije. Neodvisnost od fosilnih goriv zahteva
nadaljnje izboljšave na področju energetske učinkovitosti do stopnje, na kateri bo možno
porabo energije popolnoma pokriti z razširjeno uporabo obnovljivih virov energije (The
Danish Ministry …, 2011).
Ključni elementi strategije 2050 za energetski in transportni sistem brez fosilnih goriv so
naslednji (The Danish Ministry …, 2011):
• visoko učinkovita raba energije;
• elektrifikacija ogrevanja (daljinsko ogrevanje), industrije in transporta (električna
vozila);
• večji delež vetrne energije pri proizvodnji elektrike;
• učinkovita in trajnostna raba biomase;
• uporaba bioplina;
• nadaljnji razvoj fotovoltaičnih sončnih celic in elektrarn na valovanje morja, ki bi
lahko v prihodnosti delno nadomestile vetrno energijo;
• širjenje sistemov daljinskega in individualnega ogrevanja, ki bazirajo na obnovljivih
virih energije;
• vzpostavitev inteligentnega energetskega sistema, ki se bo sposoben hitro odzivati na
izzive v prihodnosti.

6.4. SONARAVNA ENERGETIKA NA DANSKEM
Brundlantina komisija je trajnostni sonaravni razvoj (sustainable development) opredelila kot
»obliko razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti brez ogrožanja zmogljivosti prihodnjim
generacijam za zadovoljevanje njihovih potreb« (World Commision on Environment… ,
1987, str. 43). Upoštevajoč zgoraj omenjeno opredelitev lahko sonaravno energetiko
opredelimo kot proizvodnjo energije, ki zadovoljuje današnje potrebe po energiji, hkrati pa
ohranja enake možnosti za zadovoljevanje potreb po energiji prihodnjim generacijam.
Energetski sistem, ki temelji na izkoriščanju neobnovljivih virov (fosilnih goriv) je vsekakor v
nasprotju s trajnostno sonaravnim načelom. Sonaravni razvoj energetike gre v smeri
opuščanja danes prevladujočega netrajnostnega energetskega vzorca (prevlada fosilnih goriv)
in vzpostavitve novega vzorca, ki temelji na visoki energetski učinkovitosti, zmanjšani porabi
energije in obnovljivih virih energije. Prebivalstvena rast in industrializacija sta ključni
gonilni sili rasti porabe energije. Poraba energije na globalnem nivoju narašča. V obdobju
1976 – 2006 se je poraba energije skoraj podvojila. Energetska oskrba še vedno temelji na
fosilnih gorivih, premog je še vedno glavni vir za proizvodnjo električne energije. V kolikor
bo poraba energije v prihodnosti še naprej naraščala kakor v zadnjih desetletjih, bo človeštvo
leta 2050 porabilo skoraj dvakrat več energije kot v letu 2008. S takšnim razvojem se bodo
znatno povečale emisije toplogrednih plinov, več pa bo tudi nevarnih jedrskih odpadkov.
Zaradi izčrpavanja neobnovljivih virov energije in negativnih okoljskih posledic njihove
energetske izrabe je nujen prehod v obdobje smotrne rabe energije s stabilizacijo porabe in
decentralizirano proizvodnjo energije. Energetski prehod od potratne k varčni rabi energije in
od neobnovljivih k obnovljivim virom energije je ključen za vzpostavitev trajnostnega
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sonaravnega energetskega sistema in stabilizacijo svetovnega podnebja. V kolikor želimo vse
potrebe po energiji zadovoljiti iz obnovljivih virov energije je ključno, da se poraba energije
zmanjša in ne narašča kot danes. Raba obnovljivih virov energije ne sme prekoračiti njihove
sposobnosti obnavljanja, saj bi v nasprotnem primeru povzročili dodatne naravovarstvene
težave (Plut, 2010). Glavna stebra sonaravne energetike sta energetska učinkovitost in
obnovljivi viri energije.
Danska je ena izmed vodilnih držav na področju sonaravnega razvoja. Državi je z
učinkovito energetsko politiko, katero sem obširneje predstavil v predhodnih poglavjih,
uspelo zmanjšati porabo energije, kljub naraščanju prebivalstva in obsega ekonomije. Z
omejevanjem porabe energije oz. visoko energetsko učinkovitostjo lahko država vse več
potreb po energiji pokrije iz obnovljivih virov. Do leta 2050 naj bi Danska vse potrebe po
energiji pokrila iz obnovljivih virov energije.
Danska ima dolgoletno tradicijo na področju obnovljive energije. Obnovljiva energija
vključuje vetrno energijo, sončno energijo, hidroenergijo, geotermalno energijo, biomaso,
biogoriva, bioplin in toplotne črpalke. V letu 2011 je bilo na Danskem proizvedene 134, 8 PJ1
obnovljive energije, kar je za 1,1 % manj kot v prejšnjem letu. Proizvodnja obnovljive
energije se je v obdobju od leta 1990 do leta 2011 povečala za 195 %. Največ obnovljive
energije je bilo v letu 2011 proizvedene iz biomase, 83, 4 PJ in energije vetra, 35, 2 PJ.
Proizvodnja obnovljive energije iz energije vetra se je v primerjavi z letom 2010 povečala za
25, 2 %, medtem ko se je proizvodnja energije iz biomase zmanjšala za 9,1 % (Danish energy
Agency, 2011).
Graf 17: Proizvodnja obnovljive energije na Danskem glede na vrsto energenta v PJ.

Vir: Danish energy Agency, 2011.

1

15

PJ: petajoule – 1 PJ … 10 J
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Graf 18: Poraba obnovljive energije na Danskem glede na vrsto energenta v PJ.

Vir: Danish energy Agency, 2011.
Skupna poraba obnovljive energije na Danskem vseskozi narašča. V letu 2011 je skupna
poraba obnovljive energije znašala 174,3 PJ. Iz zgornjega grafikona (graf 18) je razvidno, da
se je poraba obnovljive energije iz biomase zmanjšala na račun povečanja porabe vetrne
energije in tekočih biogoriv. Poraba tekočih biogoriv (bioetanol, biodizel) se je od leta 2010
povečala za več kot petkrat (Danish energy Agency, 2011).

6.5. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE NA DANSKEM
Glede na trenutni tehnološki razvoj na področju izkoriščanja obnovljivih virov energije sta na
Danskem fosilnim gorivom najbolj konkurenčna biomasa in vetrna energija, Med ostalimi
obnovljivimi viri precej obeta tudi pridobivanje energije iz valovanja morja, vendar je
tehnologija na tem področju še v fazi razvoja in trenutno predraga za komercialno rabo.
Trenutno je na Danskem sedem elektrarn na valovanje morja, ki so namenjene raziskavam.
Raziskuje se tudi možnost kombiniranja vetrnih elektrarn na morju in elektrarn na valovanje
morja (Danish energy Agency, 2013). Biomasa in vetrna energija sta trenutno najbolj
uporabljana obnovljiva vira energije na Danskem, zato ju bom v nadaljevanju podrobneje
predstavil.

6.5.1. BIOMASA
Beseda »biomasa« je splošen izraz za vse rastlinske in živalske snovi, ki so nastale kot
produkt rastlinske fotosinteze in sončne energije. Slama in gnoj iz kmetijstva, lesni sekanci in
les iz gozdnega gospodarstva in obnovljivi odpadki iz industrije in gospodinjstev so različne
oblike biomase, ki se večinoma z zgorevanjem uporabljajo za pridobivanje energije. Energija,
shranjena v biomasi se lahko direktno uporablja za ogrevanje. Biomasa je zelo uporabna za
pridobivanje električne energije in toplote za daljinsko ogrevanje. Biomaso lahko tudi
pretvorimo v bioplin in druga goriva na organski osnovi, ki se uporabljajo kot pogonska
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goriva v prometu ali za proizvodnjo električne energije. Biomasa se za pridobivanje energije
uporablja že stoletja in je danes še vedno ena izmed najbolj razširjenih virov energije na
svetu. Po splošni oceni biomasa pokriva 11 – 14% svetovne porabe energije (Danish energy
Authority, 2005). V primerjavi s fosilnimi gorivi (npr. s premogom) ima biomasa prednost v
tem, da je lokalni vir energije (ni je potrebno uvažati) in CO2 nevtralno gorivo, saj pri
zgorevanju nastali CO2 rastline porabijo pri procesu fotosinteze, s čimer prispevajo k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (Medved, Arkar, 2009). Biomasa je na Danskem v
letu 2011 zavzemala 70 % skupne porabe obnovljive energije. Najbolj razširjene oblike
biomase v proizvodnji energije na Danskem so slama, lesni sekanci, polena, lesni peleti,
odpadni les, obnovljivi odpadki in bio olja. Posebna kategorijo predstavljajo bioplin, ki se
pridobiva iz gnojevke in tekoča biogoriva, kot sta bioetanol in biodizel, ki se pridobivata iz
koruze in oljne ogrščice (Danish energy Agency, 2011).
.
Graf 19: Skupna poraba obnovljive energije iz biomase glede na energent v letu 2011.

Vir: Danish energy Agency, 2011.
Danska ima velike potenciale za pridobivanje energije iz biomase, ne da bi bila ob tem
prizadeta pridelava hrane in krmil za živino. Raziskava univerz iz Københavna in Århusa je
pokazala, da je na Danskem možno 4 – 5 krat povečati kmetijsko proizvodnjo biomase za
potrebe energetike. Največji potencial predstavljajo slama za proizvodnjo energije v
kombiniranih elektrarnah (CHP), gnojevka za pridobivanje bioplina, živalska maščoba za
pridobivanje biodizla in trajni energetski pridelki (trava na zemljiščih slabše kakovosti, nasadi
hitro rastočih dreves na manj kakovostnih tleh, npr. vrbe) (Ministry of Food, …, 2013).
Kot glavna prednost biomase in biogoriv se navaja predvsem zmanjševanje emisij
toplogrednih plinov. Pridobivanje energije iz biomase prinaša tudi določena okoljska
tveganja. Še posebno problematična je proizvodnja tekočih biogoriv (bioetanol, biodizel).
Širjenje proizvodnje biogoriv pomeni krepitev kmetijske proizvodnje surovin za biogoriva,
skupaj z vsemi negativnimi učinki (degradacija in zastrupljanje rodovitne zemlje, ogrožanje
virov pitne vode in zmanjševanje biološke pestrosti). Problematično je tudi dejstvo, da se s
trenutnimi tehnologijami biogoriva pridobivajo iz surovin, ki so ljudem vir hrane. Širjenje
kmetijskih površin za gojenje t. i. energetskih pridelkov (oljna ogrščica) na račun površin za
pridelavo hrane, odpira vprašanje preskrbe s hrano in naraščanja cen. Pospešeno se iščejo
nove tehnologije za proizvodnjo biogoriv iz slame, lesa in lesnih odpadkov (Medved, Arkar,
2009).
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6.5.2. VETRNA ENERGIJA
Danska ima ugodne vetrovne razmere za izkoriščanje energije vetra. Na Danskem
prevladujejo vetrovi z relativno zmernimi hitrostmi, med 4,9 in 5,6 m/s, merjeno na 10 m
višine. Najmočnejši vetrovi na kopnem pihajo na zahodni obali Jyllanda ter na zahodnih in
južnih obalah vzhodnih danskih otokov. Danska ima tudi ugodne možnosti za izkoriščanje
vetrov nad morjem, kjer so vetrovi bolj konstantni in dosegajo višje hitrosti. Povprečne
hitrosti vetrov nad morjem so med 8,5 in 9 m/s, merjeno na 50 m višine. Danska ima ob
dejstvu, da je morje ob obalah precej plitvo (5 – 15 m), zelo ugodne naravne razmere za
postavitev vetrnih elektrarn v morju (Managenergy, 2013). K ugodnim pogojem za
izkoriščanje vetra prispeva tudi uravnano površje brez visokih vzpetin, ki bi predstavljale
vetrovno oviro.
Danska ima dolgoletno tradicijo na področju izkoriščanja energije vetra, saj so prve
vetrne turbine postavili že v osemdesetih letih. Od takrat je področje vetrne energije
doživljalo hiter vzpon, ki je bil najbolj intenziven v zadnjih 15 letih (Danish energy Agency,
2013). Danes je Danska država z največjo proizvodnjo električne energije iz vetrne energije
glede na skupno porabo električne energije. V letu 2011 je bilo s strani vetrne energije
pokritih 28 % končne porabe električne energije (Energinet.dk, 2013). V letu 2011 je bilo na
Danskem skupno 4908 vetrnih turbin z inštalirano kapaciteto 3952 MW. Prevladujejo
kopenske vetrne turbine, katerih je bilo v leta 2011 4563, turbin na morju pa je bilo 405. V
letu 2011 je bilo z vetrnimi turbinami proizvedenih 35,2 PJ energije, pri čemer so kopenske
vetrne turbine prispevale 65,4 %, turbine na morju pa 34,6%. Proizvodnja energije s
kopenskimi vetrnimi turbinami ni povsod enaka. Največjo proizvodnjo iz vetrnih turbin
dosegajo vzdolž zahodne obale Jyllanda in na otokih Langeland, Lolland, Falster in Møn, kjer
so vetrovne razmere najbolj ugodne (Danish energy Agency, 2011).
Danska se je z nacionalnim energetskim sporazumom iz marca 2012 zavezala povečati
delež vetrne energije v skupni porabi električne energije na 50 % do leta 2020. To pomeni, da
se bodo trenutne kapacitete do leta 2020 povečale za okoli 2000 MW. Največ novih kapacitet
(1500 MW) bo Danska pridobila z novimi vetrnimi elektrarnami na morju (offshore wind
farms). Po podatkih za leto 2011 so imele vetrne elektrarne na morju skupno kapaciteto 872
MW. V letu 2013 bo skupna kapaciteta vetrnih elektrarn na morju z odprtjem nove vetrne
elektrarne Anholt povečana na 1268 MW (Danish energy Agency, 2013).
Tabela 12: Danske vetrne elektrarne na morju (offsore wind farms).
Vetrna elektrarna
Leto odprtja
Število turbin
Inštalirana kapaciteta
Vindeby
1991
11
5 MW
Tunø Knob
1995
10
5 MW
Middelgrunden
2000
20
40 MW
Horns Rev I
2002
80
160 MW
Rønland
2003
8
17 MW
Nysted
2003
72
165 MW
Samsø
2003
10
23 MW
Frederikshavn
2003
3
7 MW
Horns Rev II
2009
91
209 MW
Avedøre Holme
2009/10
3
11 MW
Sprogø
2009
7
21 MW
Rødsand II
2010
90
207 MW
Anholt
V gradnji
111
400 MW
Vir: Danish energy Agency, 2013.
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Karta 8: Danske vetrne elektrarne na morju.

Vir: Danish energy Agency, 2013.

Slika 16: Vetrna elektrarna Rodsand II južno od otoka Lolland.

Vir: Danish energy Agency, 2013.
Danes so vetrne turbine veliko višje in zmogljivejše od tistih, ki izvirajo iz devetdesetih let.
Večina vetrnih turbin, ki so bile postavljene v devetdesetih letih, ima kapaciteto 225 kW ali
manj. Velik del omenjenih starejših turbin so že zamenjali z manj številnimi a precej večjimi
in zmogljivejšimi vetrnimi turbinami. Največje danske vetrne turbine imajo kapaciteto med 3
in 3,6 MW in segajo do 150 m v višino (Danish energy Agency, 2009).
Proizvodnja električne energije z vetrnimi turbinami ima številne prednosti.
Proizvodnja temelji na dostopnem obnovljivem viru energije in ni vezana na uvoz goriva ali
uporabo neobnovljivih virov. Vetrna energija je okolju prijazna, saj ne proizvaja emisij CO2,
SO2, NOX, ki pri elektrarnah na fosilna goriva onesnažujejo okolico elektrarn. Obstajajo pa
tudi določene pomanjkljivosti, saj proizvodnja elektrike z vetrnimi turbinami ni konstantna.
Vetrne turbine ne proizvajajo elektrike pri nizkih hitrostih vetra pod 4 m/s in visokih hitrostih
vetra nad 25 m/s. Pri hitrostih nad 25 m/s se vetrnica ustavi. Vetrne turbine na Danskem
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proizvajajo električno energijo v povprečju 6000 do 7000 ur letno, kar ustreza 70 – 80% vseh
ur v enem letu. Proizvodnja električne energije je torej odvisna od nihanja hitrosti vetra.
Omenjena nihanja predstavljajo izziv za energetski sistem, saj je potrebno zagotoviti rezervne
zmogljivosti (elektrarne, čezmejne omrežne povezave) za nemoteno oskrbo z električno
energijo v času, ko so vetrne turbine neaktivne. Vetrne turbine imajo določene negativne
vplive na okolje. Moderne vetrnice so zelo visoke (tudi do 150 m) in so na ravnem danskem
površju vidne daleč naokoli. Z nepremišljeno postavitvijo vetrnic se lahko zelo skazi podoba
pokrajine. Danska zakonodaja zato zahteva, da se turbine v prostor umeščajo premišljeno in v
ravnih nizih, kjer so vetrnice enakomerno oddaljene druga od druge. Določen problem
predstavlja tudi bleščanje belih vetrnic, vetrnice pa delajo tudi senco (Danish energy Agency,
2009). Med škodljivimi vplivi na ljudi in živali se najpogosteje navajajo emisije hrupa (hrup
nastaja ob vrtenju rotorjev) in trki ptic s stolpi in rotorji vetrnic. Nepopolni statistiki navkljub
pa je znano, da veliko več ptic pogine zaradi trkov v visoke zgradbe in zaradi trkov z letali,
kot zaradi trkov z vetrnicami (Medved, Arkar, 2009). Na Danskem se redno izvajajo
opazovanja vplivov vetrnic na ljudi in živali. Zadnji izsledki kažejo na to, da vetrnice niso
bistveno vplivale na zmanjšanje populacije ptic v njihovi okolici. Na območjih, kjer stojijo
vetrne elektrarne v morju so se populacije in raznovrstnost rib celo povečale. Stolpi vetrnic so
za ribe očitno privlačni za naselitev (Danish energy Agency, 2009).
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7. DANSKO KMETIJSTVO
Uravnano, rahlo valovito površje, ugodne podnebne razmere (mile zime, topla poletja,
enakomerna razporeditev padavin) in rodovitne, za kmetijsko pridelavo primerne prsti tvorijo
zelo ugodne pogoje za kmetijsko dejavnost na Danskem. Država ima 2,64 milijona hektarov
kmetijskih površin, kar ustreza 66% danskega površja (Statistics Denmark, 2013). V
petdesetih letih je bila Danska izrazito kmetijska država z visokim deležem zaposlenih v
kmetijskem sektorju (več kot 15 %) in prevlado kmetijskih pridelkov v izvozu (Natek, Natek,
1999). Z leti se število kmetij zmanjšuje, ob tem pa se povečuje njihova velikost. V letu 2006
je bilo na Danskem 47.385 kmetij. Leta 2012 se je njihovo število zmanjšalo na 39.930.
Povprečna velikost danske kmetije je bila leta 1995 okrog 36 ha, v letu 2012 pa že 63 ha, kar
je nad povprečjem EU (Statistics Denmark, 2013). Danes kmetijstvo na Danskem zaposluje
majhen delež aktivnega prebivalstva, velja pa za enega najbolj razvitih in produktivnih
kmetijstev na svetu. Danska je ena največjih evropskih proizvajalk in izvoznic svinjine,
mesnih konzerv, mlečnih izdelkov (sir, surovo maslo) in jajc. Več kot dve tretjini proizvodnje
sta namenjeni izvozu, predvsem v države EU, med katerimi prednjačita Velika Britanija in
Nemčija. Visoka razvitost danskega kmetijstva ter njegova konkurenčnost na tujih trgih sta
rezultat dolge kmetijske tradicije in velike prilagodljivosti (Senegačnik, 2006). Danska ima
enega najproduktivnejših kmetijskih sektorjev na svetu, ki tesno sodeluje z znanostjo. Na
svetovnem nivoju je med vodilnimi na področju proizvodnje kakovostne in varne hrane, ter
razvoja novih kmetijskih produktov. Uspehe na kmetijskem področju lahko pripišemo visoki
stopnji izobrazbe in dobri organiziranosti danskih kmetov, ki so združeni v pridobitnih
zadrugah (co operative movement) in seveda rodovitnim prstem (Danish Agriculture …,
2012).
K visoki produktivnosti so največ prispevali naslednji dejavniki (Natek, Natek, 1999;
Senegačnik 2006):
• ustrezna zakonodaja;
• ugodna zemljiško posestna struktura (večina kmetov obdeluje lastno zemljo, velike
kmetije);
• obvezno šolanje kmetov;
• dobra organiziranost kmetov (različne oblike zadružništva, razvita mreža posojilnic);
• mehanizacija in modernizacija kmetijstva;
• tesno sodelovanje z raziskovalnimi ustanovami (biotehnologija);
• stroga kontrola kakovosti.
Večina proizvodnje hrane na Danskem temelji na kmetijskih zadrugah, ki so med največjimi
podjetji v državi in skupaj prispevajo okoli 10 % BDP. Kmetijske zadruge imajo na Danskem
več kot 150 letno tradicijo (Danish Agriculture …, 2012).
Dansko kmetijstvo je zelo prilagodljivo. V preteklosti se je zaradi sprememb na
svetovnem trgu večkrat preusmerilo. Do leta 1870 je prevladovala govedoreja in žitno
poljedelstvo. Zaradi močne konkurence cenejšega žita iz Amerike se je Danska preusmerila v
svinjerejo, mlečno govedorejo in perutninarstvo. Po letu 1960 se je začelo obdobje visoko
specializiranih farm. Nove spremembe je prinesla skupna kmetijska politika EU, ko je bila
zaradi kvot prizadeta zlasti mlečna govedoreja. Danska je zaradi mlečnih kvot morala
zmanjšati proizvodnjo mleka in povečati proizvodnjo žit. Danci stalno spremljajo potrebe
tržišča in temu prilagajajo kmetijsko proizvodnjo (Senegačnik, 2006).
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Najpomembnejša kmetijska panoga na Danskem je živinoreja. Prevladujeta prašičereja ter
mlečna in mesna govedoreja. Skozi leta se je število živinorejskih farm sicer zmanjšalo, kar
pa ne pomeni, da je zmanjšala tudi reja živine. Število glav prašičev se je povečalo od 10
milijonov v letu 1980 do okoli 12 milijonov v letu 2013. Ob tem se je v enakem obdobju
izrazito povečala intenzivnost reje prašičev, saj se je povprečno število živali na farmo
povečalo s 150 na več kot 2450. Danes je prašičereja najdonosnejša kmetijska panoga na
Danskem in ima največji delež v izvozu kmetijskih pridelkov. Danska je med največjimi
svetovnimi izvoznicami svinjskega mesa. Druga najpomembnejša živinorejska panoga na
Danskem je mlečna govedoreja. Vse od leta 1980 je proizvodnja mleka omejena s kvoto, ki jo
določa EU. Mlečna kvota se od leta 1980 do danes ni bistveno spreminjala. Zaradi
omejevanja proizvodnje mleka se je v istem obdobju za več kot tretjino zmanjšalo število krav
mlekaric. Kljub temu pa proizvodnja mleka ostaja konstantna, okrog 4,7 milijarde kg, kar
pomeni, da manjše število krav pridela več mleka (Statistical Yearbook, 2012). Leta 1984 je
krava mlekarica na leto v povprečju proizvedla 5900 kg mleka, v letu 2010 pa ena krava v
povprečju proizvede že 9100 kg mleka na leto (Danish Agriculture …, 2012). Vse
pomembnejša postaja ekološka pridelava mleka. Danes se okoli 9% mleka pridela na
ekoloških kmetijah. Število krav se na Danskem giblje okrog 1,6 milijona, od tega je okrog
580.000 krav mlekaric (Statistical Yearbook, 2012).
Poljedelstvo je usmerjeno predvsem v pridelavo krmnih rastlin. Med pridelki
prevladujejo žita, predvsem ječmen, pšenica, rž in oves. Pomembna pridelka sta še krompir in
sladkorna pesa. Na Jyllandu in otoku Fyn se širi pridelovanje povrtnin in cvetja v rastlinjakih
(Natek, Natek, 1999). Pridelava zelenjave in sadja (predvsem jabolk) je skoncentrirana vzdolž
vzhodne obale Jyllanda in na otokih Fyn, Lolland in Sjælland, predvsem v bližini velikih
porabniških središč (Aarhus, Odense, København) (Kampp, 1977). Med zelenjavo so
najpomembnejši pridelki predvsem korenje, čebula, zelje in rdeča pesa. V rastlinjakih se
poleg cvetja in okrasnih rastlin goji predvsem paradižnike, kumare in solate (Statistics
Denmark, 2013).

60

7.1. KMETIJSKA OBMOČJA

Najrodovitnejša zemljišča na Danskem se nahajajo na V in SZ obali Jyllanda in na otokih
Fyn, Lolland, Falster in Sjælland. Tukaj je tudi kmetijska raba najbolj intenzivna. Na Z,
osrednjem in J delu Jyllanda so zemljišča manj rodovitna (Senegačnik, 2006). Na spodnji
karti (karta 9) je prikazana kmetijska raba tal na Danskem. Intenzivna živinoreja v
kombinaciji s poljedelstvom (ječmen, pšenica, pesa), sadjarstvom in tržnim zelenjadarstvom
je razširjena, zlasti na otokih Lolland, Falster, Møn, severnem in zahodnem delu otoka
Sjælland in v osrednjem in zahodnem delu otoka Fyn. Živinoreja v kombinaciji s pridelavo
ječmena, pšenice, rža, krompirja in sladkorne pese je razširjena na SZ in V delu polotoka
Jylland in na otokih, zlasti v osrednjem delu otokov Sjælland in Fyn in na Bornholmu. Na
osrednjem Jyllandu je razširjena živinoreja v kombinaciji s pridelovanjem krmnih rastlin,
ječmena in okopavin (krompir, pesa). Pašna živinoreja v kombinaciji s pridelavo ovsa in
okopavinami je najbolj razširjena na jugu Jyllanda.
Karta 9: Kmetijska raba tal na Danskem.

Vir: Nationmaster, 2013.
Celotno območje Danske obsega 4.310.000 ha, od tega je bilo v letu 2012 obdelanih
2.646. 000 ha, kar ustreza 61,4 % celotnega ozemlja Danske. Največji delež obdelanega
površja je bil v tridesetih letih, ko je bilo obdelanega 76% danskega ozemlja oz. 3.268.000 ha.
Velik delež kmetijskih zemljišč, katerim je bila spremenjena namembnost, je danes namenjen
rekreacijskim površinam in naravnim rezervatom (Danish Agriculture …, 2012). Največja
površina (1,5 milijona ha) je namenjena žitnemu poljedelstvu. Travniki in pašniki zasedajo
okoli 570.000 ha. Sledijo še kmetijske površine za pridelovanje semen za industrijsko rabo
(okoli 127.000 ha), okopavin (predvsem krompirja in pese, okoli 89.000 ha), stročnic (okoli
6000 ha) in zemljišča namenjena hortikulturi (okoli 19.000 ha). Trajni nasadi božičnih
drevesc zavzemajo okoli 20.000 ha. Med žiti je največ kmetijskih površin zasejanih z
ječmenom (okoli 720.000 ha) in pšenico (okoli 620.000 ha). Sledita še rž (okoli 58.000 ha) in
oves (okoli 51.000 ha) (Statistics Denmark, 2013).
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Graf 20: Deleži kmetijskih površin na Danskem glede na pridelek v letu 2012.

Vir: Statistics Denmark, 2013.
Danska kmetijska proizvodnja v glavnini 100 % pokriva domače potrebe po hrani. Poleg
prašičereje, ki dosega največje viške (izrazito izvozno usmerjena), predstavljajo več kot
100 % samozadostnost tudi perutninarstvo, pridelava žit ter proizvodnja mleka in mlečnih
izdelkov. Danska mora uvažati zgolj goveje in telečje meso ter jajca, saj tukaj poraba presega
domačo proizvodnjo (Danish Agriculture …, 2012).
Danes prevladujoče konvencionalno kmetijstvo sloni na mehanizaciji, vnosu
mineralnih in sintetičnih gnojil, specializaciji (monokulture), uporabi zaščitnih sredstev
(pesticidi). Ključna usmeritev sodobnega kmetijstva sta visoka produktivnost in
dobičkonosnost. Konvencionalno kmetijstvo uničuje naravne vire na katerih je zasnovano.
Posledica danes prevladujočega načina kmetijske proizvodnje je upadanje rodovitnosti tal
zaradi teptanja prsti (živina, težka kmetijska mehanizacija), erozije prsti in destrukcije
organskih snovi. Kmetijstvo onesnažuje in ogroža zaloge pitne vode in druge vodotoke.
Problematična je tudi uporaba fosilnih goriv za kmetijsko mehanizacijo in transport
kmetijskih pridelkov, saj se kmetijski pridelki izvažajo in prodajajo na svetovnem trgu.
Intenzivna živinoreja na farmah ustvarja velike količine toplogrednih plinov, predvsem
metana in dušikovega oksida (Plut, 2010). Kmetijstvo proizvede znatne količine emisij
toplogrednih plinov (metan, dušikov oksid) preko živinoreje, kmetijske mehanizacije in
obdelovanja zemlje. Dansko kmetijstvo proizvede 15% vseh emisij toplogrednih plinov.
Emisije metana in dušikovega oksida so se med leti 1990 in 2007 zmanjšale za 23%. K
zmanjšanju emisij toplogrednih plinov je pripomoglo zmanjšanje števila goveje živine in
sprejetje zakonodaje za varovanje vodnih virov. Kmetijska proizvodnja prispeva na
globalnem nivoju 17 – 32% vseh emisij toplogrednih plinov, pri tem največji delež odpade na
živinorejo. Metan (CH4) in dušikov oksid (N2O) sta okolju najbolj škodljiva plina, ki nastajata
pri kmetijski proizvodnji. Imata desetkrat in tristo desetkrat močnejši vpliv na podnebne
spremembe od ogljikovega dioksida. Relativno nizke količine emisij dušikovega oksida imajo
že zelo močan vpliv na okolje. Največ metana prihaja iz prebavnih sistemov prežvekovalcev,
na Danskem ga največ proizvedejo krave. Intenzivna govedoreja je zato zelo obremenilna za
okolje. Ena izmed okoljskih obremenitev, ki nastaja kot stranski produkt živinoreje
(prašičereja in govedoreja) je gnojevka. Pri skladiščenju in uporabi gnojevke se sproščata
metan in dušikov oksid. Gnojevka lahko v primeru napačnega hranjenja izteka v podtalnico
ali površinske vodotoke in jih onesnaži. Z bioplinarnami, kjer se metan iz gnojevke izkorišča
za pridobivanje energije, je možno uspešno znižati emisije metana v ozračje (Greenhouse
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gases ..., 2013). Danska je država z zelo intenzivno pokrajinsko rabo. V zadnjem stoletju so se
znatno razširile urbane površine, površine za prometno infrastrukturo, kmetijske obdelovalne
površine in površine za ekstrakcijo naravnih surovin (kamnolomi, peskokopi …). Vse te
spremembe so negativno vplivale na kvaliteto okolja in ekosistemov. Intensifikacija kmetijske
proizvodnje je prinesla radikalne spremembe naravnih ekosistemov in pokrajine. S posegi kot
so izsuševanje, melioracije, sekanje gozdov, reguliranje vodotokov, spreminjanje ekstenzivnih
kmetijskih površin v intenzivno obdelane površine, združevanje manjših parcel v velike so
povzročile uničenje oz. izginotje mnogih manjših biotopov. V zadnjih 10 – 15 letih se je
zaradi uspešne energetske in okoljske politike stanje začelo izboljševati. Emisije toplogrednih
plinov, uporaba umetnih gnojil in pesticidov na Danskem upadajo. Izvaja se pogozdovanje za
zaščito virov pitne vode in pridobivanje rekreacijskih površin za prebivalstvo. Površina
konvencionalno obdelanih zemljišč se z leti zmanjšuje. Tako je bilo leta 1986 konvencionalno
obdelovanih 2,82 milijona ha kmetijskih površin, leta 2000 pa 2,65 milijona ha. Prišlo je torej
do redukcije za 172.000 ha. Večina od teh 172.000 ha je bila namenjena urbanim in
rekreacijskim površinam. Bodoči razvoj pokrajinske rabe so na Danskem opredelili v
razvojnem scenariju za pokrajinsko rabo do leta 2025. Analize kažejo, da se bo povpraševanje
po zemlji v prihodnosti stopnjevalo. Kmetijstvo bo primorano prepustiti znaten delež površin
drugim dejavnostim. Velika konvencionalna kmetijska posestva se bodo preusmerjala v
drugačne načine kmetijske rabe, predvsem v ekološko kmetovanje in trajne ekstenzivne
površine, kot so travniki, suha travišča. Državni načrti predvidevajo tudi povečanje deleža
gozdnih površin za več kot polovico v naslednjih 100 letih. Do leta 2025 je načrtovano
povečanje gozdnih površin za 30%, kar ustreza približno 140.000 ha (Bach in sod., 2002).
Slika 17: Tipična kmetijska pokrajina na zahodu Jyllanda.

Vir: Geospectra, 2013.
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7.2. SONARAVNO KMETIJSTVO
»Sonaravno kmetijstvo označuje zadovoljevanje potreb vsega svetovnega prebivalstva s hrano
brez zastrupljanja okolja in prekomerne rabe prsti, vode in naravnih virov« (Plut, 2010, str.
162). Sonaravno kmetijstvo sloni na (Marsh, Grossa, 2002; cv: Plut, 2010) :
• zaščiti kmetijskih zemljišč, prsti in vodnih virov;
• uporabi kmetijskih tehnik, ki zmanjšujejo degradacijo in erozijo prsti.
Sonaravne oblike pridelave hrane so po donosih skoraj konkurenčne intenzivni pridelavi. Na
dolgi rok trajno ohranjajo rodovitnost prsti in omogočajo trajno preskrbo s hrano. Danes
prevladujoče konvencionalno kmetijstvo zaradi svoje netrajnostne usmeritve k produktivnosti
in dobičkonosnosti uničuje naravne vire od katerih je odvisno. Svetovno prebivalstvo narašča,
skladno s tem tudi potrebe po hrani. Do leta 2050 se pričakuje skoraj 100% povečanje potreb
po hrani, zato je zagotavljanje trajne preskrbe s hrano eden ključnih in najzahtevnejših izzivov
21.stoletja. Ker je intenzivna kmetijska proizvodnja zaradi izčrpavanja kmetijskih zemljišč in
uporabe neobnovljivih virov za mineralna gnojila možna le v časovno omejenem obdobju, je
nujna preusmeritev k sonaravnim oblikam kmetijstva, ki bodo omogočila trajnostno preskrbo
s hrano in ohranjalo zdravje ekosistemov (Plut, 2010). Eden izmed sonaravnih oblik
kmetijstva je organsko oz. ekološko kmetijstvo. Danska je kljub temu, da je njeno kmetijstvo
eno izmed najintenzivnejših na svetu in predstavlja pomemben del izvoza, že zgodaj začela
razvijati in podpirati razvoj ekološkega kmetijstva, saj se dobro zavedajo okoljske
neustreznosti konvencionalnega kmetijstva.

7.2.1. EKOLOŠKO (ORGANSKO) KMETIJSTVO
Ekološko kmetijstvo (organic agriculture) je proizvodni sistem, ki ohranja zdravje prsti,
ekosistemov in ljudi. Sklicuje se na ekološke procese, biološko raznovrstnost in cikle, ki so
prilagojeni lokalnim razmeram. Izogiba se uporabi umetnih vnosov z neželenimi učinki.
Ekološko kmetijstvo združuje tradicijo, inovacije in znanost v korist okolja. Spodbuja poštene
odnose in kakovost življenja za vse vpletene (ICROFS, 2013). Temeljne značilnosti
ekološkega kmetijstva so (Plut, 2010):
• uporaba biološko proizvedenih gnojil (gnoj) namesto anorganskih dušičnih in
fosfatnih gnojil;
• uporaba bioloških zaščitnih sredstev namesto sintetičnih zaščitnih sredstev;
• ohranjanje ekologije prsti in organske snovi v prsti;
• uporaba kolobarjenja in kompostiranja.
Ekološko kmetijstvo je zelo pomembno za celostni razvoj podeželja. Ohranja poseljenost in
kulturno pokrajino, hkrati pa z minimiziranjem okoljsko spornih vnosov trajnostno gospodari
s prostorom in drugimi naravnimi viri. Poleg številnih pomembnih prednosti ima ekološko
kmetijstvo tudi določene slabosti, med katerimi se najbolj izpostavlja upad pridelka v prvih
letih po preusmeritvi iz konvencionalnega v ekološko kmetijstvo. Ko pa se kmetijski
ekosistem na novo prilagodi in vzpostavi naravno ravnovesje, se razlike v pridelkih vidno
zmanjšajo. Na območjih z razširjenim nizko produktivnim, ekstenzivnim kmetijstvom, ob
prehodu na ekološko kmetovanje ni pomembnih razlik v pridelku (Lampič, 2005). Strokovne
analize kažejo, da so donosi ekološkega kmetijstva na dolgi rok povsem primerljivi z donosi
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intenzivnega kmetijstva. V sušnih letih so bili donosi ekološkega kmetijstva celo večji. Pri
ekološkem kmetijstvu je med drugim bistveno večje shranjevanje ogljika v zemljiščih.
Ekološke kmetije na Danskem in drugod v Zahodni Evropi dosegajo povprečno 60 – 90%
donosov konvencionalnih kmetij (Plut, 2010). Ekološke kmetije so energetsko varčnejše od
konvencionalnih. Raziskave namreč ugotavljajo, da je poraba energije na ekoloških kmetijah
od 30 do 50% nižja kot na konvencionalnih kmetijah. Še večji pomen ima struktura
energetskih vnosov, ki je pri ekološkem kmetovanju okoljsko bistveno ugodnejša (Lampič,
2005). Bistvene prednosti ekološkega kmetijstva v energetskem in okoljskem smislu so
(Lampič, 2005):
• odsotnost energetskih in snovnih vnosov v obliki mineralnega dušika, ki je energetsko
zahteven pri proizvodnji in prevozu;
• odsotnost fitofarmacevtskih sredstev za varstvo rastlin.
Pretirana uporaba mineralnega dušika in fitofarmacevtskih zaščitnih sredstev v kmetijstvu je
seveda okoljsko sporna. V spodnji tabeli (tabela 13) so po izbranih kazalnikih izpostavljene
glavne prednosti ekološkega kmetijstva pred konvencionalnim kmetijstvom.
Tabela 13: Ocena vplivov ekološkega kmetovanja na okolje v primerjavi s
konvencionalnim kmetijstvom.
VPLIVI NA OKOLJE
KAZALNIK
BIODIVERZITETA
Pestrost flore
Pestrost favne
Pestrost habitatov
Kakovost pokrajine
PRST
% organske snovi v prsti
Biološka aktivnost
Struktura prsti
Erozija prsti
TALNA IN POVRŠINSKA VODA
Izpiranje nitratov
Pesticidi v vodi
PODNEBJE IN ZRAK
CO2
N2O
CH4
NH3
Pesticidi
Vnosi na kmetiji
Poraba hranil
Poraba vode
Poraba energije

++

+

=

-

--

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vir: Organic agriculture, farming and food security, 2002; cv: Lanmpič, 2005.
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7.2.2. EKOLOŠKO KMETIJSTVO NA DANSKEM
Danska ima dolgoletno tradicijo na področju ekološkega kmetijstva. Leta 1987 je Danska, kot
prva država na svetu, sprejela zakon o ekološkem kmetijstvu in oblikovala državno
inšpekcijsko službo za nadzor in zagotavljanje varnosti in kakovosti ekološko pridelane hrane.
Danske trgovske družbe so že v devetdesetih letih, med prvimi na svetu odprle vrata za
ekološke pridelke in ustvarile nov trend ekološko pridelane hrane. Danski trg z ekološkimi
pridelki in izdelki je danes zelo razvit, saj vse danske trgovske verige ponujajo široko paleto
ekoloških izdelkov. To pomeni, da potrošnikom ni potrebno obiskovati posebnih
specializiranih ekoloških trgovin, saj je večina ekoloških izdelkov na voljo v vseh lokalnih
trgovinah. Danes je okoli 8% vseh prodanih prehranskih izdelkov na Danskem pridelanih na
ekološki način. Po podatkih Inštituta za ekološko kmetijstvo (Institute of Organic Agriculture
– FiBL) so danski potrošniki v letu 2011 za ekološke izdelke porabili v povprečju 168 EUR
na prebivalca, kar Dansko uvršča na drugo mesto na svetu, takoj za Švico. Danska vlada, si je
za cilj zadala 100% povečanje deleža ekoloških kmetijskih površin do leta 2020. To pomeni,
da bo do leta 2020 okoli 12% vse orne zemlje ekološko obdelane. Država želi spodbuditi
ekološko kmetovanje s subvencijami za prestrukturiranje konvencionalnih kmetij v ekološke
kmetije, novimi investicijami in aktivnostmi na področju trga z ekološkimi izdelki. Podpora
ekološkemu kmetijstvu se delno financira iz evropskih skladov, predvsem iz programa EU za
razvoj podeželja (Ministry of Food, Agriculture…, 2012).
Leta 2011 je bilo na Danskem 2650 registriranih ekoloških kmetij, ki so skupaj
zasedale 178.000 ha, kar pomeni, da je bilo 7% obdelovalnih površin na Danskem obdelanih
na ekološki način. Tudi na področju ekološkega kmetijstva je opazen trend k manjšemu
številu kmetij z več zemlje, vendar so ekološke kmetije v povprečju manjše od velikih
konvencionalnih farm. Med ekološkimi kmetijami prevladujejo manjše (pod 5 ha) in srednje
velike kmetije. Manjši obseg ekoloških kmetij je deloma posledica specializacije v pridelke,
ki so vezani bolj na domače tržišče in ne toliko na izvoz. Med ekološko pridelavo hrane ima
največji delež pridelava mleka in mlečnih izdelkov. Ekološke kmetije pridelajo okoli 10%
vsega na Danskem pridelanega mleka (Danish Agriculture …, 2012).
Leta 2012 je Ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in ribištvo izdalo akcijski načrt za
širitev ekološke kmetijske proizvodnje do leta 2020. Akcijski načrt je namenjen udejanjanju
vladnega cilja o podvojitvi deleža ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč do leta 2020.
Ministrstvo želi spodbuditi in pospešiti širjenje ekološkega kmetijstva, kar bi prispevalo k
varovanju okolja in pitne vode. Načrt vsebuje različne pobude za kmete, predelovalce, trgovce
in potrošnike ekološko pridelanih živil. Opredeljuje dva načina za podporo rasti ekološkega
kmetijstva. Prvi način so državne subvencije za ekološke kmete in živilsko industrijo, ki
uporablja ekološko pridelane surovine. Drugi način pa je povečanje povpraševanja po
ekoloških izdelkih. Vlada je določila, da morajo biti vse javne institucije za zgled pri porabi
ekoloških pridelkov. Zato je poskrbela, da so vsi obroki, ki jih pripravljajo v vrtcih, šolah,
bolnišnicah in drugih javnih ustanovah pripravljeni iz ekoloških živil (Organic production,
2013). Državna podpora je pospešila ekološko pridelavo. Poleg finančne podpore ekološkim
kmetom, je država uvedla tudi visoke davke na umetna gnojila in pesticide. Subvencije za
preusmeritev od konvencionalnega v ekološko kmetovanje znašajo 1050 DKK oz. 140
EUR/ha letno, nato pa po 100 DKK (13 EUR) na hektar v naslednjih letih. Poleg omenjene
državne podpore za preusmeritev oz. prestrukturiranje kmetije lahko kmetje zaprosijo za
podporo za ekstenzivno ali okolju prijazno kmetijstvo v okviru Programa za razvoj podeželja
(Landrugsinfo, 2013).
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8. PRIMERJAVA MED DANSKO IN SLOVENIJO NA PODROČJU
SONARAVNEGA RAZVOJA ENERGETIKE IN KMETIJSTVA
8.1. ENERGETIKA
Tako Danska, kot Slovenija sta državi z omejenimi neobnovljivimi naravnimi viri. Danska
nima ne rud ne premoga, ima pa lastne zaloge nafte in zemeljskega plina v Severnem morju.
Tudi Slovenija ima malo rudnega bogastva in skromne zaloge fosilnih energetskih virov. V
Sloveniji so med energetskimi mineralnimi surovinami prisotne zgolj nekoliko večje količine
manj kakovostnega rjavega premoga in predvsem lignita. Rudniki rjavega premoga (še zadnji
delujoči rudnik Trbovlje – Hrastnik se je zaprl do leta 2010) so danes zaprti. Tako je lignit iz
Šaleške doline edini domači neobnovljivi energetski vir. Po podatkih v resoluciji
Nacionalnega energetskega programa znašajo skupne zaloge lignita v Šaleški dolini 168
milijonov ton, letni odkop lignita v obdobju 2010 – 2020 pa naj bi znašal okoli 3 milijone ton.
Lignit se porablja izključno za proizvodnjo električne energije v termoelektrarni Šoštanj. V
okolici Lendave so ugotovljene zaloge nafte in zemeljskega plina. Nafte niso nikoli črpali v
večjih količinah, nekoliko bolj je razširjeno črpanje zemeljskega plina, ki je večinoma
raztopljen v nafti in priteka na površje skupaj z njo. Ugotovljene zaloge nafte in zemeljskega
plina v Sloveniji so zelo majhne, v primerjavi z danskimi zanemarljive, zato velikopotezno
izkoriščanje gospodarsko ni zanimivo (Ogrin, Plut, 2009). Danska ima dovolj lastnih zalog
nafte in zemeljskega plina, katerega izvaža. Slovenija mora uvažati nafto in pogonska goriva.
Zemeljski plin se v celoti uvaža iz Rusije in Alžirije, deloma tudi Avstrije (NEP, 2004).
Slovenija in Danska spadata med države z razmeroma visokim deležem obnovljivih virov
energije v porabi primarne energije. Najpomembnejša obnovljiva vira v Sloveniji sta lesna
biomasa in hidroenergija. V letu 2010 je delež energije iz obnovljivih virov v skupni oskrbi z
energijo znašal 15%. V obdobju od leta 2005 do leta 2010 se je delež obnovljivih virov v
skupni energetski oskrbi povečal za okoli 38%. Leta 2010 sta med obnovljivimi viri energije
prevladovala les in druga trdna biomasa (54%). Les se uporablja predvsem za ogrevanje
prostorov in sanitarne vode v gospodinjstvih. Drugi najpomembnejši obnovljivi vir v
Sloveniji je hidroenergija (36%), ostali obnovljivi viri energije (biogoriva, bioplin, sončna
energija in geotermalna energija) so prispevali manjše deleže. Njihova uporaba z leti narašča
(Statistični urad …, 2013).

Graf 21: Deleži obnovljivih virov v oskrbi z energijo, Slovenija, 2010.

Vir: Statistični urad, 2013.
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Nemac (2007) izpostavlja ključne potencialne obnovljive vire energije v Sloveniji:
• hidroenergija (zgornja okoljsko sprejemljiva meja je povečanje kritja potreb po
energiji iz sedanjih 30% na 40 – 50%);
• lesna biomasa (namesto sedanjih 20% potreb po toplotni energiji se lahko kritje poviša
na 30%);
• energija vetra (okoljske omejitve, ocenjeni potencial 10 – 20% potrebne električne
energije);
• biogoriva (možnosti so zelo omejene zaradi pomanjkanja kvalitetnih kmetijskih
zemljišč za pridelavo hrane, zato pridelava energetskih rastlin za biogoriva lahko
ogrozi že tako nizko stopnjo prehranske samooskrbe);
• geotermalna energija (ovira so velika začetna vlaganja za vrtine, za proizvodnjo
električne energije so v Sloveniji potrebne vrtine do globine 4000 m);
• sončna energije (edini vir, ki v teoriji lahko pokrije vse potrebe po električni energiji,
za pokritje vseh potreb bi bilo potrebno postaviti milijon majhnih sončnih elektrarn s
površino 100 m2 in močjo 12 kWh).
Tako na Danskem kot v Sloveniji je bilo v letu 2011 največ električne energije proizvedene iz
premoga. Med obnovljivimi viri energije je bilo na Danskem največ električne energije
proizvedene iz vetrne energije (28%) in biomase (11,5%), v Sloveniji pa predvsem
hidroenergije (95%). Pomemben vir električne energije v Sloveniji je jedrska energija (24% v
letu 2011)2. Danska jedrske energije ne izkorišča. Iz zemeljskega plina je bilo v letu 2011 na
Danskem proizvedenih 16,5% vse proizvedene električne energije, v Sloveniji pa 4%. Delež
proizvodnje iz premoga se v obeh državah počasi zmanjšuje (Danish energy Agency, 2011;
ARSO, 2013).
Graf 22: Proizvodnja električne energije po gorivih na Danskem in v Sloveniji, 2011.

Vir: Danish energy Agency, 2011; ARSO, 2013.

V prihodnosti se v Sloveniji zaradi nujne tehnološke prenove termoelektrarn pričakuje večje
spremembe v deležih proizvedene električne energije po gorivih, in sicer povečanje deleža
električne energije iz zemeljskega plina na račun deleža električne energije iz trdnih goriv.
Projekt plinsko-parne enote na lokaciji TE-TO Ljubljana naj bi bil po načrtih družbe končan
do leta 2015, plinski projekt na lokaciji TE Trbovlje pa je trenutno še negotov (ARSO, 2013).
2

Upošteva se polovica proizvodnje električne energije, saj je Republika Hrvaška lastnica polovice JE Krško.
Tako se polovica proizvedene el. energije ne prodaja na slovenskem trgu.
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Leta 2011 je bil pripravljen osnutek novega Nacionalnega energetskega programa. V njem je
poleg povečanja deleža zemeljskega plina predvideno tudi povečanje proizvodnje električne
energije iz obnovljivih virov (ARSO, 2013).
Delež električne energije iz obnovljivih virov energije v Sloveniji je leta 2010 znašal
30%. Največ električne energije iz obnovljivih virov (95%) je bilo proizvedene v
hidroelektrarnah. Iz lesa in druge trdne biomase sta bila v letu 2010 proizvedena nekaj več kot
2% električne energije. Približno enak odstotek je bil proizveden iz ostalih obnovljivih virov
(sončna energija, bioplin). Slovenija je z evropsko direktivo o spodbujanju uporabe
obnovljive energije zavezana, da bo leta 2020 delež energije iz obnovljivih virov v končni
porabi energije znašal 25%. V obdobju 2005 – 2010 se je delež obnovljive energije v končni
porabi energije povečal na skoraj 20%. V letu 2011 je delež obnovljive energije upadel na
18,8 % (Statistični urad …, 2013).
Graf 23: Delež proizvedene električne energije iz obnovljivih virov energije 2007 – 2011.

Vir: Eurostat, 2013.
Iz zgornjega grafikona (graf 23) je razvidno, da se delež proizvedene električne energije iz
obnovljivih virov energije na Danskem stalno povečuje od leta 2009, medtem ko je rast v
Sloveniji v enakem obdobju negativna. Danska je na področju proizvodnje električne energije
iz obnovljivih virov veliko uspešnejša od Slovenije, predvsem na račun hitre rasti vetrne
energije in povečevanja energetske učinkovitosti. Delež el. energije iz obnovljivih virov v
Sloveniji je predvsem na račun hidroenergije nad evropskim povprečjem, v primerjavi z
Dansko pa zaostajamo.
Največja razlika med državama je na področju energetske samooskrbe. Danska je
energetsko samozadostna in energijo izvaža, medtem ko je Slovenija odvisna od uvoza
energije, saj je primorana uvoziti nekoliko več kot polovico potrebne energije.
Energetska odvisnost Slovenije je v letu 2012 znašala 51% in se je od leta 2011 povečala za
3%. Leta 2012 je bilo največ električne energije proizvedene v termoelektrarnah (38%),
jedrski elektrarni (35%) in hidroelektrarnah (26%). Sončne elektrarne so proizvedle dober
odstotek električne energije. Druga pomembna razlika je v ustrojih energetskih sistemov.
Danski energetski sistem je v osnovi decentraliziran in temelji na soproizvodnji električne
energije in toplote za sisteme daljinskega ogrevanja, s čimer dosegajo večjo energetsko
učinkovitost sistema. Elektrarne se delijo na velike centralizirane kombinirane elektrarne oz.
toplarne in manjše decentralizirane. Velike centralizirane toplarne ležijo v okolici večjih mest,
medtem ko manjše decentralizirane toplarne zadovoljujejo energetske potrebe lokalnih
skupnosti. Skupaj je kombiniranih elektrarn kar 665. V proizvodnji električne energije ima
zelo velik pomen vetrna energija. Vetrne elektrarne so leta 2011 prispevale 27% proizvedene
električne energije. Danska ima izjemno razvit sistem daljinskega ogrevanja, saj se na ta način
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ogreva več kot 55% gospodinjstev. Slovenski energetski sistem temelji na velikih centralnih
elektrarnah (TE, HE, NEK). Večina elektroenergetske infrastrukture v Sloveniji je bila
zgrajena v 70 – ih in 80 – ih letih. Večini elektrarn se izteka ekonomska in tehnična
življenjska doba (NEP, 2004). Po podatkih NEP (2004) je v slovenski industriji, javnem
sektorju in na področju daljinskega ogrevanja inštaliranih približno 40 postrojev
soproizvodnje električne energije in toplote. Pri nas prevladujejo individualni sistemi
ogrevanja s katerimi se ogreva 60 – 70% gospodinjstev. Daljinsko ogrevanje je v Sloveniji
relativno dobro razvito. Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje na osnovi soproizvodnje je
prisotna v Ljubljani (premog, malo zemeljski plin) in Velenju (lignit). Manjši sistemi so
razviti v Slovenskih Konjicah (premog), na Ravnah (zemeljski plin) in Hrastniku (zemeljski
plin). Proizvodnja toplote za daljinsko ogrevanje na osnovi obnovljivih virov energije (les in
lesni ostanki) je v Gornjem Gradu, Preddvoru in Železnikih (les in lesni ostanki). Vsi drugi
sistemi daljinskega ogrevanja, vključno z mariborskim, temeljijo na enostavnih kotlovnicah.
V večini večjih slovenskih mest so posamezni omejeni daljinski sistemi, ki so nastali v
obdobju graditve večjih sosesk pred 20 do 30 leti in od takrat večinoma stagnirajo. Sistemi
daljinskega ogrevanja se pri nas razvijajo zelo počasi. Obstoječa omrežja se širijo predvsem s
priključevanjem novih uporabnikov znotraj območij, ki jih omrežja pokrivajo. Zgrajenih je
bilo nekaj novih omrežij, predvsem na biomaso (NEP, 2004).
Graf 24: Delež soproizvodnje v bruto proizvodnji električne energije 2006 – 2010.

Vir: Eurostat, 2013.
Iz grafikona (graf 24) je razvidno, da Slovenija na področju soproizvodnje električne energije
in toplote krepko zaostaja za Dansko, ki je na tem področju med prvimi na svetu. Slovenija
zaostaja tudi za povprečjem držav članic EU. Delež soproizvodnje na Danskem narašča,
medtem ko je v Sloveniji razmeroma konstanten oz. rahlo stagnira. Na Danskem je
soproizvodnja električne energije in toplote ena izmed pomembnih elementov pri
povečevanju energetske učinkovitosti, saj so izkoristki pri soproizvodnji večji. Slovenija bi s
širjenjem soproizvodnje in daljinskega ogrevanja lahko znatno izboljšala energetsko
učinkovitost, zmanjšala porabo energije in tudi izpuste toplogrednih plinov. V Sloveniji je
seveda nekaj omejitvenih dejavnikov, ki otežujejo in dražijo razvoj sistemov daljinskega
ogrevanja. Med njimi je potrebno izpostaviti predvsem zelo razgibano površje in razpršen
poselitveni vzorec (6000 naselij).
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Zelo velik razkorak med Dansko in Slovenijo je viden na področju energetske intenzivnosti in
intenzivnosti toplogrednih plinov glede na porabo energije. »Energetska intenzivnost je
razmerje med količino energije (oskrba z energijo ali končna poraba energije) in bruto
domačim proizvodom, izraženim v stalnih cenah. Energetska intenzivnost se manjša z
izboljševanjem energetske učinkovitosti« (Statistični urad, 2013). Slovenija ima glede na
povprečje držav članic EU zelo visoko energetsko intenzivnost gospodarstva, kar pomeni, da
je energetska učinkovitost nizka. Grafikon (graf 25) prikazuje energetsko intenzivnost
Danske, Slovenije in povprečje držav članic EU.
Graf 25: Energetska intenzivnost v toe/mio EUR.

Vir: Eurostat, 2013; UMAR, 2012
Iz zgornjega grafa (graf 25) je razvidno, da je energetska intenzivnost Slovenije, v primerjavi
z Dansko in povprečjem držav članic EU zelo visoka. Energetska intenzivnost na Danskem je
več kot polovico nižja kot v Sloveniji, kar je rezultat uspešne danske energetske politike in
visoke energetske učinkovitosti.
Do takšnih razlik prihaja predvsem zaradi različne strukture gospodarstev (delež
storitvenih dejavnosti, energetsko intenzivne industrije, prometa …) in različne energetske
učinkovitosti znotraj posameznih gospodarskih panog. V obdobju 2005 – 2010, ko se je
energetska intenzivnost v drugih državah EU znižala, se je v Sloveniji predvsem zaradi visoke
rasti porabe energije v cestnem prometu zvišala. Skupna raba energije se je v Sloveniji v
enakem obdobju povečevala za 0,3% letno, medtem ko se je v EU zniževala za 0,6%.
Problematična je predvsem končna poraba energije v cestnem prometu, ki se je v Sloveniji
povečevala kar za 4,5% letno, medtem ko se v EU ni povečala (UMAR, 2012).
K višji energetski intenzivnosti Slovenije poleg prometa prispeva tudi struktura
gospodarstva, ki je poudarjeno industrijska. Raba energije na enoto dodane vrednosti
slovenske predelovalne industrije je višja v primerjavi s povprečjem EU. Potrebno je
poskrbeti za razvoj energetsko manj intenzivnih storitvenih dejavnosti in znatno izboljšati
energetsko učinkovitost predelovalne industrije, v nasprotnem primeru ne moremo računati na
uspeh pri zniževanju energetske intenzivnosti (UMAR, 2012).
Velik razkorak med Dansko in Slovenijo je tudi na področju intenzivnosti emisij
toplogrednih plinov pri porabi energije. Indeks intenzivnost toplogrednih plinov pri porabi
energije je razmerje med emisijami toplogrednih plinov (CO2, CH4, NOX) in bruto končno
domačo porabo energije (Eurostat, 2013). Primerjava med Dansko, Slovenijo in povprečjem
EU 27 je prikazano na grafikonu (graf 26) na strani 72. Iz grafikona je lepo razvidno, da je
intenzivnost toplogrednih plinov pri porabi energije v Sloveniji v povprečju EU 27 in se z leti
znižuje. Danska je daleč pred Slovenijo in večino držav EU.
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Graf 26: Intenzivnost toplogrednih plinov pri porabi energije.

Vir: Eurostat, 2013.

8.1.1. PRIMERJAVA ENERGETSKIH POLITIK NA PODROČJU OBNOVLJIVH
VIROV
Države članice EU morajo na podlagi direktive Evropskega parlamenta in sveta o spodbujanju
uporabe energije iz obnovljivih virov (DIREKTIVA 2009/ 28/ ES) sprejeti nacionalne
akcijske načrte za obnovljive vire energije, v katerih so določeni nacionalni cilji držav članic
za deleže obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije za ogrevanje in hlajenje, pri
rabi električne energije ter v prometu v letu 2020. Evropska direktiva določa dva
najpomembnejša cilja, katera morajo doseči vse države članice do leta 2020. Omenjena cilja
sta obvezni 20% delež obnovljivih virov energije v skupni rabi bruto končne energije (delež
se določi vsaki državi posebej) in 10% delež obnovljivih virov energije v prometu. Slovenija
mora do leta 2020 doseči najmanj 25% delež obnovljivih virov energije v rabi bruto končne
energije. Vse države pa morajo doseči 10% delež v prometu, ne glede na različna izhodiščna
stanja (Akcijski načrt …, 2010).
Danska je s premišljeno in dosledno energetsko politiko, katero je začela izvajati že v
sedemdesetih letih, ustvarila odlično podlago za dolgoročni uspeh k ambicioznemu cilju
popolne energetske neodvisnosti od fosilnih virov energije do leta 2050. Danski je kot eni
redkih držav uspelo kljub gospodarski in prebivalstveni rasti stabilizirati in znižati končno
porabo energije. Prav visoka energetska učinkovitost bo Danski omogočila uspešno izvedbo
tranzicije v sonaravni nizkoogljični energetski sistem, ki bo 100% slonel na domačih
obnovljivih virih energije. Dansko energetsko politiko sem natančno predstavil v poglavju
»Danska energetika« (poglavje 6.), zato se bom na tem mestu bolj posvetil slovenskemu
energetskemu programu.
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Slovenski Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020 opredeljuje
naslednje cilje slovenske energetske politike za obnovljive vire energije:
• 25% delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10% obnovljivih virov
energije v prometu do leta 2020;
• ustavitev rasti porabe končne energije;
• uveljavitev učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije kot prioritete
gospodarskega razvoja;
• povečevanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in
dalje.
Zastavljene cilje na področju obnovljivih virov energije želi država doseči preko (Akcijski
načrt …, 2010):
• energetske sanacije obstoječih stavb ter gradnjo nizko energetskih stavb;
• nadomeščanja kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi
viri energije;
• sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije s soproizvodnjo toplote in
električne energije;
• nadomeščanje el. energije za ogrevanje sanitarne tople vode s sončno energijo in
drugimi obnovljivimi viri energije;
• proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije;
• povečanja deleža železniškega in javnega prometa;
• uvajanja biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter
uvajanja električnih vozil;
• razvoja pametnih električnih omrežij;
• razvoja industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije.
Omeniti velja, da Slovenija na področju sonaravne energetike zaostaja za Dansko. Ukrepi, ki
so zapisani v Slovenskem akcijskem načrtu so seveda popolnoma primerljivi z drugimi
državami EU. Vprašanje je seveda, koliko se tej ukrepi dejansko izvajajo. Danska je
omenjene korake že naredila v osemdesetih in devetdesetih letih. Menim, da ima danska
energetika pomembno prednost pred slovensko. Ta prednost je visoka energetska učinkovitost
in nizka poraba energije. Obvladovanje rasti končne porabe energije je eden ključnih faktorjev
sonaravne energetike, saj z neomejenim naraščanjem porabe energije ni možno zgraditi
energetskega sistema, ki temelji izključno na domačih obnovljivih virih, saj tudi tej niso
neomejeni. V kolikor Slovenija ne bo efektivno zajezila končne porabe energije, bo ostala
vezana na netrajnostni energetski model oz. na fosilna goriva. Predpogoj za izpolnjevanje
zastavljenega cilja 25% deleža obnovljivih virov energije v rabi bruto končne energije v
Sloveniji je torej obvladovanje rasti rabe energije. Problematično se mi zdi, da je novi
nacionalni energetski program 2010 – 2030, ki bo vseboval cilje akcijskega načrta za
obnovljive vire energije še vedno v fazi sprejemanja. Plut (2011) meni, da mora glede na
potratno rabo energije in skromne domače neobnovljive vire energije, program učinkovite in
zmanjšane rabe energije postati ključni energetsko okoljski program Slovenije.
Obstoječi Nacionalni energetski plan do leta 2015 predvideva postopno povečanje
porabe energije z 0,8 % rastjo v obdobju 2000 – 2015 z večjo rabo zemeljskega plina in
obnovljivih virov energije. Iz tega je razvidno, da je z danes veljavnim energetskim
planom predvideno ohranjanje netrajnostnega energetskega vzorca, ki temelji na
fosilnih gorivih. Poleg tega se v nasprotju s kjotskim sporazumom predvideva rahlo
povečanje emisij CO2 do leta 2015. Z nadaljevanjem omenjenih trendov se lahko pričakuje
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povratne negativne učinke zaradi povečanih stroškov sanacije naravnih virov in okolja (Ogrin,
Plut, 2009). Zato je nujno potrebno, da se v najkrajšem času sprejme nov energetski plan, ki
bo trajnostno oz. sonaravno naravnan. Predvsem je potrebno znižati porabo energije in stopiti
na pot k energetski samooskrbi. Samooskrba iz domačih obnovljivih virov pa ob naraščanju
porabe energije seveda ni možna, saj ne smemo preseči obnovitvenih zmogljivosti domačih
obnovljivih virov. Gradnja šestega bloka TE Šoštanj, okrepljena razmišljanja o gradnji
drugega bloka JE Krško in pritiski za gradnjo novih plinskih termoelektrarn pomenijo, da gre
Slovenija v centralizirani in intenzivni fosilno – jedrski energetski scenarij in nadaljuje s
povečevanjem končne rabe električne energije. Predvidena večja raba obnovljivih virov
energije ob obstoječi energetski politiki ne bo namenjena zamenjavi fosilnih goriv kot na
Danskem, ampak bo namenjena kritju povečanih potreb po energiji. Udejanjanje fosilno –
energetskega scenarija bo posledično vodilo v ohranjanje sedanje energetsko intenzivne
gospodarske strukture, nizke dodane vrednosti na zaposlenega in prepočasno zmanjševanje
porabe energije. Prav tako bo razvoj v smeri fosilno – energetskega scenarija onemogočil
decentralizirano rabo regionalnih obnovljivih virov energije. Po napovedih naj bi skupne letne
emisije CO2 TE Šoštanj, po izgradnji novega šestega bloka in prenehanju obratovanja
starejših manjših blokov znašale okoli 3,6 milijona ton letno. Slovenija naj bi do leta 2050
zmanjšala emisije CO2 za 80%. Pri takšnem znižanju bi morale biti skupne letne emisije nižje
od štirih milijonov ton. Emisije TE Šoštanj bodo leta 2050 tako predstavljale skoraj vse želene
emisije toplogrednih plinov Slovenije. Ob nadaljevanju obstoječih trendov na področju
energetike Slovenija ne more doseči cilja o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za 80% do
leta 2050 brez korenitega zasuka v smer sonaravnega razvoja energetike. Slovenija bi se
morala odločiti za decentralizirani sonaravni energetski koncept s postopnim zniževanjem
porabe električne energije, večjim številom soproizvodnje električne energije in toplote v
mestih, zaprtjem JE Krško in premogovnika Velenje, razvojem HE na Savi in številnih
manjših HE na opuščenih lokacijah vodnih obratov, večjim številom manjših vetrnih elektrarn
na okoljsko ustreznih lokacijah, množico sončnih elektrarn na strehah in kmetijsko manj
primernih oz. degradiranih površinah in geotermalnimi elektrarnami na primernih lokacijah
(Plut, 2011).
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8.2. KMETIJSTVO
Na področju kmetijstva so med državama vidne razlike. Po podatkih Zavoda za gozdove
Slovenije je v letu 2012 kar 58,4% slovenskega površja preraščal gozd, kar ustreza
1.184.526 ha gozdnih površin. Delež gozda na Danskem je neprimerljivo manjši, saj gozdne
površine pokrivajo približno 11% površja, kar ustreza približno 486.000 ha. Pri kmetijskih
zemljiščih je stanje obratno. Danska spada med evropske države z največjim deležem
obdelovalnih površin (66%) in najmanjšim deležem gozda, Slovenija pa med države z
najmanjšim deležem obdelovalnih površin in največjim deležem gozda (Statistical Yearbook,
2012; Ogrin, Plut, 2009). Danska ima zaradi uravnanega, rahlo valovitega površja, pretežno
dobro rodovitnih prsti in milega podnebja zelo ugodne razmere za intenzivno kmetovanje,
zato morda ne čudi podatek, da je dansko kmetijstvo eno najproduktivnejših na svetu.
Naravne razmere v Sloveniji pa kmetijstvu niso najbolj naklonjene. Gorati in hriboviti svet in
kraški relief ne dajejo veliko možnosti za razvoj intenzivnega kmetijstva. Slovenija se zaradi
reliefne razgibanosti, goratosti in velikega deleža kraških območij uvršča v skupino držav z
omejenimi naravnimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Slabše pridelovalne razmere vplivajo
na manjšo proizvodno sposobnost slovenskih kmetij, manjši izbor kultur in dražjo pridelavo
(Ogrin, Plut, 2009).
Graf 27: Raba zemlje na Danskem in v Sloveniji v letu 2011, (1000 ha).

Vir: Statistični letopis, 2012; Eurostat, 2013.
Na grafikonu (graf 27) je prikazana primerjava med državama v rabi kmetijske zemlje.
Razvidno je, da ima Danska bistveno večje površine za poljedelstvo, kar ji omogočajo ugodne
naravne razmere (uravnano površje, rodovitne prsti, milo podnebje). Slovenija ima več
travnikov in pašnikov (57%) kot poljedelskih površin (37%), kar kaže na slabše naravne
pogoje za poljedelstvo. Trajnih nasadov je v Sloveniji nekoliko več kot na Danskem,
predvsem zaradi vinogradov in oljčnikov, katerih na Danskem nimajo (Statistični letopis,
2012).
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Po podatkih Statističnega urada RS je bilo v letu 2011 več kot polovica (56%) njiv
namenjenih pridelovanju žit, več kot četrtina (32%) pa pridelovanju krmnih rastlin (Statistični
letopis, 2012). Delitev njivskih površin glede na pridelek je natančneje prikazana na spodnjem
grafikonu (graf 28).
Graf 28: Deleži njivskih površin glede na vrsto pridelka v Sloveniji, 2011.

Vir: Statistični letopis, 2012.
V Sloveniji so opazne težnje k osredotočanju obdelovalnih površin v najugodnejših legah,
opuščanju manj donosnih površin v korist gozda, pozidavi kmetijskih zemljišč in
prestavljanju težišča kmetijske proizvodnje od poljedelstva k živinoreji. Namesto pšenice je
postala najpomembnejši pridelek koruza. V višjem in hribovitem svetu je najbolj razširjen
krmni kmetijski sistem, ki je usmerjen v živinorejo in je v Sloveniji prevladujoč. V
subpanonski Sloveniji prevladuje žitni kmetijski sistem (Ogrin, Plut, 2009). Dansko
kmetijstvo je usmerjeno predvsem v živinorejo, kjer prevladuje prašičereja, ki prinaša
največje dobičke. Pomembni sta še mlečna in mesna govedoreja. V danskem poljedelstvu
prevladuje pridelava krmnih rastlin.
Za Slovenijo je značilno hitro zmanjševanje kmetijskih površin, zlasti njiv, ter širjenje
gozdnih in pozidanih površin. Leta 1980 je bilo v Sloveniji 875.000 ha kmetijskih zemljišč.
Od leta 1991 se zbirajo samo še statistični podatki za kmetijska zemljišča v uporabi (brez
zemljišč v zaraščanju in neobdelanih zemljišč). Leta 1992 je bilo v uporabi 556.000 ha
kmetijskih zemljišč, leta 2000 509.000 ha in leta 2011 458.000 ha kmetijskih zemljišč (Ogrin,
Plut, 2009; Statistični letopis RS, 2012). Slovenija je z okoli 0,1 ha obdelovalnih površin na
prebivalca na kritični meji za zagotovitev prehranske samooskrbe in pod povprečjem EU
(Kladnik, Gabrovec, 1998). Najizrazitejši je proces zaraščanja kmetijskih zemljišč. Po drugi
svetovni vojni je bilo trajno izgubljenih povprečno 1700 ha kmetijskih zemljišč letno
(Kladnik, Gabrovec, 1998). Najintenzivneje se opuščajo kmetijska zemljišča v zahodni in
južni Sloveniji, kjer so zaradi velike reliefne razčlenjenosti pogoji za kmetovanje najslabši.
Dodaten omejevalni dejavnik predstavlja visoka stopnja zakraselosti površja (Ogrin, Plut,
2009).
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Na Danskem so opazne težnje k zmanjševanju števila kmetij ob istočasnem povečevanju
njihove velikosti. Povprečna velikost danske kmetije znaša 63 ha, kar je nad povprečjem EU
(Statistics Denmark, 2013). Danska ima kljub znatno večji površini kmetijske zemlje manj
kmetij kot Slovenija. V letu 2010 je bilo na Danskem 42.100 kmetij, v Sloveniji pa 74.700
kmetij (Agriculture, fishery and forestry statistics, 2012). Slovenske kmetije so v primerjavi z
danskimi in povprečnimi evropskimi kmetijami majhne in zelo razdrobljene. Po podatkih
statističnega urada RS je leta 2010 velikost povprečne slovenske kmetije znašala 6,4 ha.
Najmanjše kmetijske parcele so v območjih hitre urbanizacije (Ljubljanska kotlina, Spodnja
Savinjska dolina, zaledje Maribora, Kopra in Nove Gorice) in tradicionalnih kmetijskih
območjih (Prekmurje, Vipavska dolina, Brkini). Parcele se najbolj drobijo na najrodovitnejših
območjih na ravninah vzhodne in severovzhodne Slovenije. Večje kmetijske parcele so v
območjih s slabšimi naravnimi pogoji za kmetovanje (visokogorje, predalpske in dinarske
visoke kraške planote) (Ogrin, Plut, 2009). Neugodna velikostna struktura kmetij ima za
posledico manjšo storilnost in razmeroma velik delež mešanih kmetij. Tako kot na Danskem
se tudi v Sloveniji dogajajo spremembe v številu in velikosti kmetij. Število kmetij se
zmanjšuje. Tako je bilo leta 2000 v Sloveniji 86.467 kmetij, leta 2011 pa 74.650 kmetij.
Glede na velikost kmetij se je najbolj zmanjšalo število najmanjših kmetij z manj kot 5 ha
kmetijske zemlje v uporabi. Značilne mešane poljedelsko – živinorejske kmetije izginjajo,
narašča pa število specializiranih in usmerjenih kmetij (v vinogradništvo, rejo
prežvekovalcev, rastlinsko pridelavo) (Lampič, 2005).
Velik problem slovenskega kmetijstva je, da domača pridelava ne pokriva domačih
potreb po kmetijsko – živilskih proizvodih (Perpar, Udovč, 2010). Slovenija po zadnjih
ocenah pridela samo 60% potrebne hrane, kar je posledica intenzivnega zaraščanja slabših
in razdrobljenih kmetijskih zemljišč, ki so neprimerna za strojno obdelavo in intenzivne
prostorsko potratne urbanizacije, zlasti v primestnih podeželskih območjih, ki posega na
najboljša kmetijska zemljišča (Perpar, Kovačič, 2006). Stopnja samooskrbe je precej višja za
živalske kot za rastlinske kmetijske proizvode. Presežke ustvarjajo zgolj pridelava hmelja
(skoraj v celoti namenjena izvozu), proizvodnja mleka (stopnja samooskrbe med 113 in
120%), perutninarstvo (stopnja samooskrbe med 110 in 115%) in pridelava jabolk. Stopnja
samooskrbe z govejim mesom je od leta 2005 precej izravnana in se giblje med 98 in 103%.
Slovenija ima največji primanjkljaj pri sladkorju in rastlinskem olju. Velik primanjkljaj je
tudi pri zelenjavi (stopnja samooskrbe pod 40%), žitu (stopnja samooskrbe okrog 50%),
krompirju (stopnja samooskrbe med 60 in 70%) in svinjskem mesu (stopnja samooskrbe pod
70%). Nekoliko manjši primanjkljaj se pojavlja pri medu (stopnja samooskrbe okrog 80%) in
jajcih (stopnja samooskrbe okrog 95%). Slovenija je neto izvoznica vrhunskega vina, hkrati
pa neto uvoznica namiznih vin. Slovenija v splošnem ostaja neto uvoznica kmetijsko –
živilskih proizvodov. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da se je kmetijski trgovinski primanjkljaj
po vstopu Slovenije v EU še povečal. (Perpar, Udovč, 2010). Danska je na področju
samooskrbe s kmetijsko – živilskimi pridelki v veliko boljšem položaju kot Slovenija, saj
danska kmetijska proizvodnja v glavnini 100% pokriva domače potrebe po hrani. Poleg
prašičereje, ki dosega največje viške (izrazito izvozno usmerjena), predstavljajo več kot 100%
samozadostnost tudi perutninarstvo, pridelava žit ter proizvodnja mleka in mlečnih izdelkov.
Danska mora uvažati zgolj goveje in telečje meso ter jajca, saj tukaj poraba presega domačo
proizvodnjo (Danish Agriculture …, 2012). Slovenija po strokovnih ocenah razpolaga z
dovolj velikimi potenciali kmetijskih zemljišč in vodnih virov, da sedanjo zelo nizko stopnjo
prehranske samooskrbe poveča na varno stopnjo. Plut (2012) meni, da bi bilo za prehransko
varnost Slovenije do leta 2030 potrebno zagotoviti več kot 40% obdelovalnih površin, največ
50% gozdnih površin in največ 10% pozidanih površin. »Približno polovična gozdnatost
ozemlja Slovenije na račun delne prenove zaraščenih površin v (nekdanja) kmetijska
zemljišča bi bila ekosistemsko, prehransko, lesno in poselitveno dovolj uravnotežena« (Plut,
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2012, str. 16). Obseg kmetijskih zemljišč bi morali do leta 2030 (2035) povrniti na stanje iz
leta 1960. Glede na geografske in posestne razmere v Sloveniji, velik delež zemljišč s težjimi
pridelovalnimi pogoji, velik delež vodovarstvenih območij (več kot polovica državnega
ozemlja) in druge dejavnike, bi morali slovensko kmetijstvo usmeriti v integrirano in
ekološko pridelavo z večjim poudarkom na žitih (bolj pšenici kot koruzi) ter zelenjavi in
sadju. Pridelava energetskih rastlin za biogoriva je glede na majhen delež kvalitetnih
kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane strateško neprimerna. Kmetijska zemljišča v uporabi bi
bilo potrebno v naslednjih dvajsetih letih povečati na okoli 600.000 ha, s čimer bi dosegli
strateški prehranski minimum na prebivalca, ki v naših razmerah znaša okoli 3000 m2 na
prebivalca (Plut, 2012).

8.2.1. EKOLOŠKO KMETIJSTVO
Kmetijstvo v Sloveniji ima v primerjavi s kmetijstvom v državah EU in tudi državah vzhodne
Evrope zelo specifičen položaj. Opredeljujejo ga predvsem slabše naravne razmere za
kmetijsko pridelavo, neugodna zemljiško posestna struktura ter razmeroma majhna
specializacija in intenzivnost kmetijske pridelave. Slovenija s slabimi pridelovalnimi pogoji in
skromnim obsegom kmetijskih zemljišč v uporabi ne more biti konkurenčna velikim
pridelovalnim velesilam. Slovenija ima obsežna območja visoke naravne vrednosti (naravni
rezervati, območja Nature 2000) in obsežna območja podtalne pitne vode na prodnih
ravninah, kjer je kmetijska zemlja najkakovostnejša, kar pomeni, da je za Slovenijo najbolj
smiselna sonaravna usmeritev kmetovanja. Visoko kvalitetno naravno okolje in velika biotska
pestrost sta trenutno izjemni prednosti Slovenije, ki jih ne velja izgubiti zaradi želje po
sledenju vzorcem evropskega visoko produktivnega kmetijstva. Slovenija mora pri
načrtovanju razvoja kmetijstva izhajati iz specifičnih domačih razmer, saj sodi med evropske
države z najmanj ugodnimi naravnimi razmerami za kmetijstvo (Lampič, 2005). Drobnemu,
mozaičnemu in ekološko občutljivemu pokrajinskemu ter razdrobljenemu zemljiškemu
vzorcu slovenskih pokrajin najbolj ustreza integralna in ekološka pridelava hrane. Država
mora spodbuditi danes že prisoten trend povečevanja obsega integralnega in ekološkega
kmetovanja ter povečanje deleža ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč (Ogrin, Plut, 2009).
Dr. Barbara Lampič (2005) meni, da je uvajanje ekološkega kmetijstva najpriporočljivejše in
okoljsko najbolj upravičeno na območjih z največjo občutljivostjo okolja in na območjih z
intenzivnimi pritiski kmetijske dejavnosti, ki ogrožajo vodno oskrbo. Raziskava Dr. Barbare
Lampič iz leta 2003 nam daje vpogled v prostorsko razporeditev deleža kmetijskih zemljišč v
ekološki obdelavi po občinah. Lampičeva ugotavlja, da se Slovenija izrazito deli na vzhodni
in deloma osrednji, bolj kmetijski del (v večini občin je delež ekoloških kmetijskih zemljišč
manjši od 5%) ter zahodna, skrajno severna in južna območja, kjer je delež ekološko
obdelanih kmetijskih zemljišč višji od 5%, v marsikateri občini tudi 10%. Ekološko
kmetijstvo se je najbolj razširilo na kmetijsko ekstenzivnih območjih. Na omenjenih območjih
izrazito prevladujejo trajni travniki in pašniki. Struktura ekoloških zemljišč je bolj pestra v
občinah z majhnim deležem ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč (SV Slovenija, Brežiško
– Krška ravnina, deloma Bela Krajina, Koprsko primorje in Goriška Brda), kjer prevladujejo
njive in trajni nasadi (Lampič, 2005).
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Karta 10: Ekološko obdelana kmetijska zemljišča v Sloveniji po občinah leta 2003.

Vir: Lampič, 2005.
Od uvedbe nadomestila izpada dohodka zaradi znižanja intenzivnosti kmetijske pridelave v
letu 1999 v Sloveniji narašča število ekoloških kmetij in delež ekološko obdelanih kmetijskih
zemljišč. Naraščanje števila ekoloških kmetij in obsega ekološko obdelanih površin je bilo
prva leta po uvedbi okoljskih plačil za ekološko kmetijstvo izjemno hitro, zadnja leta se
podobno kot v drugih državah EU naraščanje nekoliko umirja (Lampič, 2005). Po podatkih
statističnega urada je bilo v letu 2011 v Sloveniji 1999 ekoloških kmetij, kar je nekaj več kot
5% več kot v letu 2010. Površina ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč v uporabi je v letu
2011 znašala 27.448 ha, kar je dobrih 9% več kot v letu 2010. Ekološko obdelana kmetijska
zemljišča so v letu 2011 obsegala skoraj 6% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Število
kmetij v preusmeritvi se je v obdobju 2010 – 2011 povečalo s 321 na 364. Akcijski načrt
razvoja ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015 predvideva povečanje deleža ekološko
obdelanih kmetijskih zemljišč na 20% vseh kmetijskih zemljišč v uporabi. Med ekološko
obdelanimi kmetijskimi zemljišči v letu 2011 prevladujejo trajni travniki in pašniki (86%),
njive in vrtovi obsegajo okoli 10%, sadovnjaki manj kot 3%, vinogradi in površine za
ekološko pridelavo zelenjadnic pa manj kot polovico odstotka (Statistični urad, 2013). Velik
obseg travnikov in pašnikov nakazuje živinorejsko usmerjenost slovenskega ekološkega
kmetijstva, kar je z vidika preskrbe s hrano manj ugodno (Lampič, 2005).
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Graf 29: Število ekoloških kmetij in kmetij v preusmeritvi v Sloveniji (2000 – 2011).

Vir: Statistični urad, 2013.
Iz diagrama (graf 29) je lepo razvidno, da se število ekoloških kmetij v Sloveniji povečuje.
Sprva je bilo naraščanje intenzivnejše, od leta 2007 se je rast števila ekoloških kmetij umirila.
Leta 2011 je bilo na Danskem 2650 registriranih ekoloških kmetij, ki so skupaj zasedale
178.000 ha, kar pomeni, da je bilo 7% obdelovalnih površin na Danskem obdelanih na
ekološki način (Danish Agriculture …, 2012). Spodnji diagram (graf 30) prikazuje primerjavo
med Dansko, Slovenijo in sedemindvajseterico držav članic EU na področju ekološkega
kmetovanja v letu 2010. Tako Slovenija kot Danska imata nadpovprečne deleže ekoloških
kmetij in ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč glede na povprečje EU 27. Delež ekološko
obdelanih kmetijskih zemljišč v Sloveniji je v letu 2010 znašal 5,19%, na Danskem pa 5,70%
(Agriculture, fishery and forestry statistics, 2012). Državi sta torej na področju razširjenosti
ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč primerljivi.
Graf 30: Delež ekoloških kmetij in ekološko obdelanih kmetijskih zemljišč od vseh
kmetijskih zemljišč v uporabi na Danskem in v Sloveniji, 2010.

Vir: Agriculture, fishery and forestry statistics, 2012.
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Na kmetijskem področju sta si državi popolno nasprotje. Na eni strani je Danska z izjemno
produktivnim, prilagodljivim in tehnološko naprednim kmetijstvom, ki ustvarja presežke za
izvoz. Na drugi strani je Slovenija z razvojno zaostalim in v povprečju ekstenzivnim
kmetijstvom in kritično nizko samooskrbo. Strateška prednost Danske je predvsem
samooskrba s kmetijsko – živilskimi proizvodi, tradicija, prilagodljivost in dobro sodelovanje
kmetijskega sektorja in znanosti. Glavne pomanjkljivost pa so predvsem veliki pritiski na
okolje zaradi intenzivnega kmetijstva, zmanjšana biotska pestrost, nizek delež naravnih
gozdnih sestojev ter onesnaženost vodotokov. Konkurenčne prednosti Slovenije so predvsem
večja ohranjenost okoljskega kapitala, ohranjeni gozdni ekosistemi, velika pokrajinska in
biotska raznovrstnost ter raznovrstni in bogati vodni viri (Plut, 2011). Plut (2011) ocenjuje, da
bosta med nacionalno prednostnimi sonaravnimi samooskrbnimi polji po vsej verjetnosti
najbolj zahtevni strateški razvojni nalogi doseganje prehranske samooskrbe ter pridelava
zdrave in kakovostne hrane.
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9. ZAKLJUČEK
Danska, majhna država na severu Evrope je na področju sonaravnega razvoja ena izmed
vodilnih držav na svetu. V diplomskem delu sem se izčrpno posvetil področjema energetike in
kmetijstva, saj Danska tukaj dosega odlične rezultate. Energetika predstavlja eno izmed
ključnih področij sonaravnega razvoja in ima pomemben vpliv na kvaliteto okolja. Poleg tega
se energetika neposredno povezuje tudi z industrijo, prometom in kmetijstvom, saj vse
omenjene dejavnosti potrebujejo energijo za nemoteno delovanje. Danski energetski sistem
lahko brez pomislekov uvrstimo med najučinkovitejše energetske sisteme in ga postavimo za
zgled drugim državam, ki na omenjenem področju zaostajajo. Danska predstavlja izjemen
primer, kako s premišljeno in konsistentno energetsko politiko preoblikovati državo, nekdaj
popolnoma odvisno od uvoza nafte, v državo z visoko energetsko učinkovito in okolju
prijazno ekonomijo. Danska je danes glede na produktivnost ena izmed energetsko
najučinkovitejših držav EU in OECD. Danska je tudi med najuspešnejšimi državami pri
konstantnem zmanjševanju odvisnosti od fosilnih goriv in emisij toplogrednih plinov. Kljub
temu, da je dansko gospodarstvo od leta 1980 zraslo za 78%, je državi s premišljeno
energetsko politiko uspelo obdržati konstantno raven porabe energije in nadpovprečno
zmanjšati izpuste CO2 (Danish energy Agency, 2009). Državi je z učinkovito energetsko
politiko uspelo zmanjšati porabo energije, kljub naraščanju prebivalstva in obsega ekonomije.
Z omejevanjem porabe energije oz. visoko energetsko učinkovitostjo lahko država vse več
potreb po energiji pokrije iz domačih obnovljivih virov. Do leta 2050 naj bi Danska vse
potrebe po energiji pokrila iz obnovljivih virov energije. Danski primer lepo nakazuje, da je
domače potrebe po energiji vsekakor možno pokriti z domačimi obnovljivimi viri energije in
tako stopiti na pot sonaravnega razvoja, ki omogoča zadovoljevanje današnjih potreb ob
istočasnem ohranjanju okolja za prihodnje generacije. Tako potrjujem prvo hipotezo, da se
ključ za doseganje danske neodvisnosti od uporabe fosilnih goriv skriva v zmanjševanju
porabe energije oziroma visoki energetski učinkovitosti, kar Danska opravlja z odliko.
Brez visoko energetsko učinkovite družbe, prehod na sonaravno energetiko ni možen, saj
obnovljivi viri naraščajočih potreb po energiji ne morejo pokrivati. Razvoj sonaravnega
energetskega sistema veliko pripomore v varovanju okolja, zmanjšuje emisije toplogrednih in
drugih strupenih plinov, zmanjšuje okoljske obremenitve zaradi izgorevanja trdih fosilnih
goriv (saje, prašni delci) in prinaša nove razvojne možnosti za podjetja na področju razvoja
okolju prijaznih tehnologij.
Danska je kljub svoji ozemeljski majhnosti pomemben dejavnik v svetovni trgovini s
kmetijskimi proizvodi, zlasti s svinjino in mlečnimi izdelki. Dansko kmetijstvo je eno najbolj
učinkovitih in produktivnih na svetu. Do sedemdesetih let je bilo usmerjeno v govedorejo in
pridelavo žit, zaradi hude konkurence na trgu se je uspešno preusmerilo v svinjerejo, mlečno
govedorejo in perutninarstvo. Kljub zelo razširjenemu konvencionalnemu tržnemu kmetijstvu,
kjer prevladujejo velike živinorejske farme, ki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, se
na Danskem vse bolj razvijajo sonaravne oblike kmetovanja, zlasti ekološko kmetijstvo. Za
razvoj ekološkega kmetijstva so pomembne državne spodbude v obliki subvencij in
drugi ukrepi za pospeševanje sonaravnih oblik kmetijstva. Poleg tega pa je zelo
pomembno tudi domače povpraševanje za ekološkimi pridelki. Danski trg z ekološkimi
živili je dobro razvit in Danci se glede na potrošen denar za nakup ekoloških živil uvrščajo na
visoko drugo mesto, takoj za Švicarji. Omenjen podatke nakazuje na precej visoko ekološko
osveščenost danskega prebivalstva. Širjenje sonaravnih oblik kmetovanja je zelo pomembno
za ohranjanje okolja, ki je na Danskem zaradi intenzivne zemljiške rabe za kmetijstvo in
urbane površine pod velikim pritiskom. Tudi druga hipoteza se je izkazala za pravilno.
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Tekom izdelave diplomskega dela se je za pravilno izkazala tudi tretja hipoteza, saj
Slovenija za Dansko na področju sonaravne energetike in kmetijstva žal precej zaostaja.
Slovenska energetska zakonodaja je zaradi članstva v EU seveda primerljiva, problematično
je predvsem prepočasno in nekonsistentno izvajanje energetskih planov. Z vidika sonaravnega
razvoja je v Sloveniji zaskrbljujoče predvsem naraščanje končne porabe energije in ohranjanje
odvisnosti od uvoza energije in hrane. Slovenija je glede ohranjenosti naravnih habitatov in
biotske pestrosti v precejšnji prednosti. Majhne, razmeroma zaostale in zelo razdrobljene
slovenske kmetije ne morejo slediti velikim kmetijskim izvoznicam, med katere sodi tudi
Danska. Vendar ravno velika biotska pestrost in razmeroma dobra ohranjenost naravnega
okolja predstavlja največjo prednost in zelo dobro podlago za razvoj sonaravnih oblik
kmetijstva. Menim, da je prav razvoj sonaravnega kmetijstva lahko ključ za rešitev slovenskih
težav s kronično nizko stopnjo samooskrbe. Poleg tega lahko veliko pripomore k ohranjanju
poseljenosti podeželja in prekine proces opuščanja kmetij in zaraščanja kmetijske zemlje.

10. SUMMARY
Denmark, a small country in northern Europe is one of the leading countries in the world in
the field of sustainable development. In the thesis I have given attention to the fields of energy
and agriculture, as Denmark here achieves excellent results. Energy is one of the key areas of
sustainable development and has a significant impact on the quality of the environment. In
addition, the energy is directly related to industry, transport and agriculture, because all of
these activities require energy for smooth operation. We can rank the Danish energy system
without concerns among most efficient energy systems in the world. Denmark can also stand
as an example to other countries that are lagging behind in this area. Denmark represents an
outstanding example of how to transform a country, once totally dependent on oil imports,
into a country with a high energy efficient and environmentally friendly economy through a
consistent energy policy. Denmark is today one of the most energy efficient members of the
EU and OECD in terms of productivity. Denmark is among the most successful countries in
the constant reduction of dependence on fossil fuels and greenhouse gas emissions. Despite
the fact that the Danish economy since 1980 has grown by 78 %, the country's energy policy
carefully managed to maintain a constant level of energy consumption and reduce CO2
emissions above average (Danish Energy Agency, 2009). With an effective energy policy,
Denmark was able to reduce energy consumption, despite the population and economic
growth. By limiting energy consumption and high energy efficiency, it becomes possible to
cover more energy needs from domestic renewable energy sources. Until 2050, all Danish
energy needs will be covered from renewables. The Danish example indicates the possibility
of covering the domestic energy needs with indigenous renewable energy sources. It shows
that is possible to embark on the path of sustainable development, which enables to meet
today's needs while preserving the environment for future generations. I can confirm the
first hypothesis that the key to achieving independence from the Danish use of fossil
fuels lies in reducing energy consumption and high energy efficiency. The transition to
sustainable energy is not possible without a highly energy-efficient society, because growing
energy needs can’t be covered from renewables. Developing an sustainable energy system
greatly contributes to protecting the environment, reducing emissions of greenhouse gases and
other toxic gases. It reduces the environmental load from the combustion of solid fossil fuels
(soot, dust) and brings new development opportunities in the development of environmentally
friendly technologies.
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Despite its small territory, Denmark is an important factor in world agricultural market,
especially in the fields of pork and dairy products. Danish agriculture is one of the most
effective and productive agricultures in the world. Until the seventies, it was focused on cattle
and cereal crops. Due to fierce competition in the agricultural market, the Danish agriculture
successfully turned to the production of pork, poultry and dairy products. Despite the fact that
the Danish agricultural sector is dominated by large livestock farms, which pose a significant
burden on the environment, Denmark is increasingly developing sustainable agriculture,
especially organic farming. Governmental initiatives in the form of subsidies and other
measures for the development of organic farming are very important for promotion of
sustainable agriculture. In addition, domestic demand for organic crops also plays an
important role in the development of sustainable agriculture. The Danish organic food
market is well developed. Danes are classified in the high second place in the world, based on
the amount of money spent to buy organic foods. Said data indicates a fairly high ecological
awareness of the Danish population. Expanding sustainable forms of agriculture is very
important to maintain a healthy environment. The environment in Denmark is under a lot of
pressure due to intensive land use for agriculture and urban areas. The second hypothesis
proved to be correct.
Over the course of the Thesis work the third hypothesis turned out to be correct.
Unfortunately Slovenia is lagging behind Denmark in the field of sustainable development.
Slovenian energy legislation is of course comparable due to the membership in the EU. The
Slovenian problem is in particularly slow and inconsistent implementation of energy plans.
From the perspective of sustainable development, Slovenia’s increasing final energy
consumption and high energy and food import dependency are the greatest concerns. The
significant advantage of Slovenia is conservation of natural habitats and biodiversity. Small,
relatively backward and highly fragmented Slovenian farms can’t cope with large agricultural
exporters like Denmark. However, great biodiversity and relatively good preservation of the
natural environment of Slovenia constitutes the greatest advantage and a very good basis for
the development of sustainable forms of agriculture. I think that the development of
sustainable agriculture may be the key solution for the Slovenian problems with chronic low
self-sufficiency. In addition, sustainable development can contribute to maintain the rural
landscape and terminate the abandonment of farms and afforestation of the agricultural land.
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