
Extinction Rebellion farver åer og havne i hele Danmark giftgrønt i opråb 
om økosystemer i kollaps 

Idag kl. 08.30 om morgenen farvede aktivister fra klimabevægelsen Extinction Rebellion åer og 
havne i hele Danmark giftgrønt. Aktivister fra bevægelsens lokalgrupper har farvet Aarhus Å, 
Kongeåen i Ribe, Limfjorden ved Aalborg og havnen foran Christiansborg i København i opråb 
mod svineindustriens massive udledninger af kvælstof. Dette skaber, ifølge Verdensnaturfonden[1] 
verdens største iltfrie dødszoner i Østersøen.  

Den grønne farve er det ugiftige stof ‚Uranin’, et vandopløselig natriumsalt, som bl.a. bliver brugt 
af vandmyndigheder, forskere og i stor omfang for fejringen af St. Patrick‘s Day i Chicago River.  

”Industrielt landbrug er enormt skadeligt for både klima og biodiversitet. I Østersøen er et område 
på størrelse med Danmark øde og livløst" siger Tore Gunnar Larsen fra Extinction Rebellion og 
forsætter:  

"Vi må gøre oprør indtil landbruget, helt grundlæggende, bliver omlagt til at være en del af 
løsningen — ikke problemet.” siger Tore Gunnar Larsen fra Extinction Rebellion.  

”Landbruget og især svinefabrikkerne med deres 15 millioner grise har fået frit spil til at udlede så 
meget kvælstof som de vil – det er vanvid som vi må stoppe med det samme.” siger Carl Fuchs, 
aktivist i Extinction Rebellion Aarhus. 

Med aktionen kræver aktivisterne reel handling for klima- og biodiversitetskrisen forinden 
forhandlingerne om landbrugspakken. Samtidig med at farve vandet giftgrønt har aktivister i 
Aarhus hængt bannere op hvorpå der står: ’Kvælstof dræber Østersøen‘ og ’Stop svineriet – red 
mennesket, ikke industrien‘.  

Aktionen gør opmærksom på at livet i store dele af Østersøen dør ud imens det danske landbrugs og 
svineproduktionens udledninger af kvælstof er hovedårsagen for iltsvind og iltfrie zoner i vandet.  

Aktionen kommer dagen inden Extinction Rebellion begynder deres 5 dages oprør i København. 
Mere end 600 mennesker i alle aldre vil fredeligt blokere trafikken i indre Kønbehavn i fem hele 
dage. Der vil være kreative aktioner over hele byen, der skal skabe opmærksom omkring miljø- og 
klimakatastrofen, og politikernes svigt i at tage ansvar for den. 

 

Foto- og videomateriale til fri afbenyttelse bliver uploaded løbende her: 
https://drive.google.com/drive/folders/11E3hcordNGU12qgkLFgQhliL9BLGcjLM?usp=sharing 

Pressekontakt Extinction Rebellion:  

Carl Fuchs mobilnr.: 60 90 05 11 eller skriv til media@xrdk.org 

 

Hjemmeside: xrdk.org   



Twitter: @ExtinctionRDK  

Facebook: Extinction Rebellion Danmark 

[1]: https://videnskab.dk/miljo-naturvidenskab/dode-zoner-breder-sig-i-havet 

 


