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FABULAS OG
FN’S VERDENSMÅL
FN’s 17 Verdensmål bygger på 
flere årtiers globale forhåbninger 
om at imødekomme og udligne 
mange af de fundamentale ud-
fordringer vi påvirker jorden med, 
som klimaforandringer, stigende 
verdensbefolkning og ulighed 
blandt mennesker. I dette virvar 
af sammenhænge og påvirknin-
ger forventer Fabulas at kunne 
bidrage med bæredygtige, sunde 
og langtidsholdbare løsninger. 
Fabulas’ løsninger sigter efter at 
kunne  integreres i de målsæt-
ninger FN’s Verdensmål opstiller. 
Vores målsætninger ift. Ver-

densmålene er, at kunne bidrage 
til indfrielsen af dem alle gennem 
Fabulas’ koncept. Vi har udvalgt 
de 8 mest centrale mål, som vi 
mener er realistiske målsætninger 
for os at imødekomme på nuvæ-
rende tidspunkt (3, 7, 9, 11, 12, 
13, 15 & 17). I nærværende doku-
ment beskrives, hvordan vi tænker 
det vil foregå i praksis.  
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3. SUNDHED OG TRIVSEL 

7. BÆREDYGTIG ENERGI 

9. INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR 

11. BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

12. ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

13. KLIMAINDSATS

15. LIVET PÅ LANDET

17. PARTNERSKABER FOR HANDLING

Sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne 
energi til en overkommelig pris.

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig indu-
strialisering samt understøtte innovation.

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige.

Sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres kon-
sekvenser.

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer 
på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannel-
se, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Forstærke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og 
styrke midlerne til at nå målene i fællesskab.
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3.4 Red flere fra at dø af ikke-smitsomme sygdomme, og styrk mental sundhed

3.4.1 Dødelighed som følge af hjerte-kar-sygdomme, kræft, diabetes eller KOL.
3.4.2 Selvmordsrate.

Inden 2030 skal tidlig dødelighed, som følge af ikke-smitsomme sygdomme, reduceres med en 
tredjedel, gennem forebyggelse og behandling. Ligeledes skal mental sundhed og trivsel fremmes.

Ensomhed og manglende sociale netværk i ens liv kan føre til følgesygdomme som angst, stress og 
depression, og i sidste ende være livsfarligt. Det kan være en stor udfordring, for mennesker der 
lever i traditionelle danske boformer, at have adgang til sociale netværk. Derfor oplever mange at 
føle sig isoleret og mangler det sociale til at understøtte mental sundhed og velvære. Ved at bo i et 
bofællesskab får beboere kontakt til et væld af nye og forskellige mennesker og aktiviteter i deres 
hverdag. Dette sociale udgangspunktet vil kunne medvirke til at forebygge generel mistrivsel og 
fremme mental sundhed, mindske ensomhed samt danne ramme for almen velfærd på tværs af 
demografiske skel og aldersgrupper. 

SUNDHED OG TRIVSEL
Sikre et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper.
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3.9 Reducér sygdom og dødsfald på grund af kemikalier og forurening

3.9.1 Dødelighed som følge af indendørs og udendørs luftforurening.
3.9.3 Dødelighed som følge af utilsigtet forgiftning.

Inden 2030 skal antallet af dødsfald og sygdomstilfælde som følge af udsættelse for farlige kemikalier 
samt luft-, vand- og jordforurening væsentligt reduceres.

Mennesker tilbringer 40-60% af deres tid i hjemmet. God indeklimakvalitet er derfor ganske væ-
sentligt for folks velbefindende. Fabulas prioriterer hjemmets indeklima og nærområdets miljø 
højt, således andre potentielt skadelige forureningskilder, der kunne påvirke sundheden i inde-
klimaet, aktivt forebygges. De bygninger og boliger vi opfører, vil via gode ventilationssystemer, 
integreret varmeregulering og bæredygtige konstruktionsmaterialer, som bl.a. CO2-venlige isole-
ringsmaterialer, være gavnlige medskabere af et bedre indeklima.
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7.2 Forøg andelen af vedvarende energi globalt

BÆREDYGTIG ENERGI

7.2.1 Andel af vedvarende energi i det samlede, endelige energiforbrug.

Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det globale energimix øges væsentligt.

Blandt hovedmålsætningerne for Fabulas’ koncept er lokal produktion af den højest mulige pro-
centdel af vedvarende energi, målt ift. forbruget i bofællesskabet. Solcelle-, solvarme-, varmepum-
pe-systemer eller andre lignende vedvarende energikilder er blandt mulighederne vi overvejer. Nem 
og veltilrettelagt adgang til vedvarende energi vil være en høj prioritering for infrastrukturen i et 
Fabulas bofællesskab. Ambition er at skabe forudsætninger for en langtidsholdbar energiinfrastruk-
tur. Eksempelvis kunne det være understøttelse af bofællesskabsmæssige transportordninger med 
brintcelle-biler og el-biler eller andre typer infrastruktur, der baseres på vedvarende energi.

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en over-
kommelig pris.
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9.1 Byg bæredygtig og robust infrastruktur 

INDUSTRI, INNOVATION OG INFRASTRUKTUR

9.1.1 Andel af befolkningen udenfor byer, der bor indenfor 2 km af en helårsvej.
9.1.2 Passager- og godsmængde, opdelt efter transportform.

Der skal udvikles pålidelig, bæredygtig og robust infrastruktur af høj kvalitet, herunder regionale og 
grænseoverskridende infrastruktur, for at støtte den økonomiske udvikling og menneskelig trivsel, med 
fokus på lige adgang for alle til en overkommelig pris.

Fabulas bofællesskaber anlægges med robusthed, pålidelighed og bæredygtighed. Bofællesska-
berne stræber efter CO2-neutralitet eller positivitet og vil i mange tilfælde over tid have mulighed 
for at udvikle sig til at blive CO2-depoter (jf. valg af byggematerialer der kan opmagasinere CO2). 
Depoterne kan over tid hjælpe med at stabilisere CO2-regnskaberne i lokale og regionale sam-
menhænge.

Huspriserne på boligerne vil være overkommelige og kan generelt være med til at understøtte 
lokalmiljøer i mindre byer, der ellers risikerer at blive affolket.

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig indu-
strialisering samt understøtte innovation.
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9.2 Støt inkluderende og bæredygtig industrialisering

9.4 Opgradér alle industrier og infrastrukturer for bæredygtighed

9.2.1 Fremstillingsindustriens merværdi i forhold til BNP pr. indbygger.
9.2.2 Beskæftigelse i fremstillingsindustrien som andel af den totale beskæftigelse.

9.4.1 CO2-udledning ift. værditilvækst.

En inklusiv og bæredygtig industrialisering skal fremmes, og industriens andel af beskæftigelsen og 
bruttonationalproduktet skal øges i betydelig grad inden 2030 i overensstemmelse med nationale 
forhold. l de mindst udviklede lande skal industriens markedsandel fordobles.

Inden 2030 skal vi opgradere infrastruktur og industri for at gøre dem bæredygtige, med mere effektiv 
udnyttelse af ressourcerne og større brug af grønne teknologier og processer der er miljømæssigt 
fornuftige. Alle lande skal handle i overensstemmelse med deres egen kapacitet. 

Fabulas tilstræber sig aktivering af forbindelser mellem parter i forskellige industrielle brancheni-
cher indenfor bygge- og anlægssektoren. Vi vil foranstalte udviklingen af mere inkluderende og 
bæredygtige industrialiseringsprocesser og indgå partnerskaber med andre virksomheder der kan 
levere produktionslinjer, som kan fremstille moduler og elementer, til vores modulære og bæredyg-
tige byggekoncepter.

Denne inklusive byggeproces vil skabe forudsætninger for en højere bæredygtighedsmæssig kva-
litetssikring og vedligeholdelsesvenlighed, end hvad ellers er muligt for lignende byggeprojekter. 
På sigt vil der være tale om koordination mellem byggeprojekterne, materialeforhandlerne og slut-
kunderne. 

Såfremt den danske byggebranche vil opnå langtidsholdbare og bæredygtige dimensioner, jf. et 
niveau der er kompatibelt med FNs verdensmål og de nationale 2030 klimamålsætninger, skal 
branchen opbygge kapacitet på tværs af flere parametre end de traditionelt økonomiske. Det angår 
både deres materialevalg og anlægningsstrategier. Bofællesskaber baseret på bæredygtige princip-
per, giver byggebranchen unikke og fordelagtige muligheder for, at lære anlæggelse og konstruk-
tion af bygninger med nye eller gamle materialer i nært samarbejde med slutbruger. På sigt vil det 
kunne give byggesektoren muligheder for at opgradere og designe anlægs- og produktionssyste-
mer med henblik på at opnå højere bæredygtighedsintegration i deres aktiviteter. Dette vil med 
tiden føre til mindre CO2-udledning i anlægsfaser og anvendelsesfaserne af bebyggelse.



FN’s verdensmål - Fabulas

Side 6

11.1 Byg sikre boliger til en overkommelig pris

BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND

11.1.1 Andel af bybefolkning, der lever i slumkvarterer, uformelle bebyggelser eller uegne-
de boligforhold.

Byg sikre boliger, der er til at betale.

Efter en årrække sigter Fabulas efter at kunne igangsætte ti nye boligområder samt producere 500 
nye bæredygtige typehuse pr. år, med en kvadratmeterpris på DKK 20-23.000/m². Disse typehu-
se udbydes som andelsboliger, lejeboliger eller ejerboliger, i bofællesskaber af ca. 50 enheder inkl. 
fælleshus. Målsætningen er at skabe et boligøkonomisk trinbræt, for folk der ønsker at bo i større 
fællesskaber, med huse der er bygget i sunde, bæredygtige og vedligeholdelsesfrie materialer. Vo-
res boligenheder bygges modulært og ressourcebesparende på en indendørs fabrikslinje, hvilket 
sænker byggeprisen betragteligt og forlænger bygningens levetid samt giver en billigere købspris.

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, 
robuste og bæredygtige.
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11.2 Skab billige og bæredygtige transportsystemer

11.3 Gør byerne inkluderende og bæredygtige

11.2.1 Andel af befolkning, der har nem adgang til offentlig transport, fordelt på køn, alder 
og personer med handicap.

11.3.1 Forholdet mellem arealanvendelsesraten (LCR) og befolkningstilvækst.
11.3.2 Andel af byer med en direkte inddragelse af civilsamfundet i byplanlægning og for-
valtning, som opererer regelmæssigt og demokratisk.

Skab billige og bæredygtige transportsystemer for alle og gør vejene mere sikre ved blandt andet at 
udvide offentlig transport, med fokus på de udsatte i samfundet. 

Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre muligheder for at 
alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere integreret, bæredygtig og inddragende 
måde. 

Fabulas anvender en anlægningsstrategi, der har små oplandsbyer som fokusområde. Fabulas vil 
øge befolkningstallet i småbyer omkring offentlige transportsystemer, og derved understøtte det 
økonomiske og sociale grundlag, for små og mellemstore byers status som stationsby på længere 
sigt. I samarbejde med kommunerne vil der fokuseres på at etablere sikrere vej- og stimiljøer for 
lokalbefolkningen. 

Hvis en by skal vokse bæredygtigt uden at blive ekskluderet, handler det om at integrere nye bo-
sættelser på en bæredygtig og inddragende vis i de eksisterende by- eller landsbykontekster. Fabu-
las bofællesskaber anvender en omfattende og inddragende proces, der strækker sig over minimum 
3-5 år efter nøgleoverdragelse og anlæggelse af bofællesskabets boligenheder. Denne udvidede 
samarbejdsperiode mellem bygherre og bofællesskab skal medvirke til at der opstår en passende 
fællesskabsdemokratisk proces omkring bofællesskaberne. Ligeledes får man bedre muligheder for 
at koordinere brugen af nye fællesområder samt at gøre det interne samarbejde i bofællesskaberne 
fleksibelt ift. det eksisterende lokalsamfund.
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11.6 Reducér byernes miljøbelastning 

11.7 Giv alle adgang til grønne offentlige rum 

11.6.1 Andel af affald fra byer, der indsamles regelmæssigt og har en tilstrækkelig affalds-
behandling, ud af det samlede total genererede mængde affald fra byer opdelt, efter byer.
11.6.2 Det årlige gennemsnitsniveau af fine partikler (f.eks. PM2.5 og PM10) i byer (vægtet 
indbyggertal).

11.7.1 Den gennemsnitlige andel af bebyggede områder i byer, der er åben tilgængelig for 
offentlig brug for alle, opdelt på køn, alder og personer med handicap.
11.7.2 Andel af personer, der er ofre for fysisk eller seksuel chikane, opdelt på køn, alder, 
handicap og ulykkessted, indenfor de seneste 12 måneder.

Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning pr. person fra verdens byer. Det skal 
blandt andet ske ved at give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af skrald og andre 
former for affald.

Inden 2030 skal vi give alle mennesker adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige offentlige steder 
og grønne områder, især for kvinder og børn, ældre og handicappede.

Et bofællesskab fra Fabulas sigter infrastrukturelt mod en reducering af miljø- og naturbelastnin-
gen, i de byer hvor de anlægges. 
a) Bofællesskabets ‘fælleshus-koncept’, vil skabe et naturligt centrum og forum for diskussion af 
bæredygtige sammenhænge, for alle beboere i lokalmiljøet. Bæredygtighed, sociale sammenhæn-
ge og sundhed vil være centrale emner, der herved kan bevæge sig ned i dybere lag i lokalmiljøet, 
til gavn for alle.
b) Ligeledes konstrueres bofællesskabernes boliger til minimering af deres generelle miljøbelast-
ning, med henblik på at skabe et langtidsholdbart grundlag for almen bæredygtig byudvikling og 
nærsamfundets økologiske fodspor. 
c) Bofællesskabet vil også byde ind med befolkningsunderstøttelse til etablering af nye og mere 
bæredygtige transportordninger eller vedvarende energi- og affaldssystemer.

Alle fællesarealer i bofællesskaber som Fabulas udvikler og organiserer, har det centrale mål at 
forbinde sig til det øvrige nærmiljø, hvori bofællesskaberne og deres tilstødende grønne områder 
befinder sig.
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11.A Styrk god national og regional byplanlægning

11.a.1 Andel af befolkning, der lever i byer, der gennemfører bymæssige og regionale ud-
viklingsplaner med inddragelse af befolkningsfremskrivning og ressourcebehov, opdelt efter 
byens størrelse.

Vi skal støtte positive økonomiske, sociale og miljømæssige forbindelser mellem land og by, ved at styrke 
national og regional planlægning. 

Opførelsen af bofællesskaber kan understøtte sårbare lavbefolkningsområder nær offentlige og 
private transportgrene. Dette vil give de kommunale såvel som regionale organisationsstrukturer 
mulighed for at forbinde mindre lokalområder til de større. Dermed kan indkøbs- og jobmuligheder 
øges samtidig med at der skabes en retabel og bæredygtig understøttelse af aktivitetsknudepunk-
ter. Overordnet set vil udviklingen skabe alternativer til affolkningen af oplands- og udkantsområ-
der, der ellers kunne tænkes at miste deres eksistensgrundlag, i takt med at de store byer tiltrækker 
flere og flere folk.
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12.2 Brug og håndter naturressourcer bæredygtigt 

ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION

12.2.1 Materielt fodaftryk, materielt fodaftryk pr. indbygger og materielt fodaftryk ift. BNP.
12.2.2 Indenlandsk materialeforbrug, indenlandsk materialeforbrug pr. indbygger og inden-
landsk materialeforbrug ift. BNP.

Inden 2030 skal vi nå frem til at bruge og håndtere naturressourcer bæredygtigt. 

Ved at skabe et særligt fokus på bæredygtig kravsætning af materialer, søger Fabulas overord-
net at påvirke underleverandører og beboere positivt, til at bevæge sig materielt i en miljøvenlig 
retning. Vi sigter efter at kunne levere målbart materielt fodaftryk på årlig basis, både for Fa-
bulas samt for bofællesskaber vi samarbejder aktivt med. Vores bæredygtighedsdokumentation 
og kravsætning vil sætte os i stand til at kunne yde kvalificeret indflydelse på vores økosystem. 
Leverandører motiveres til at satse på anvendelse af mindre miljøbelastende materialer i deres 
produktionsprocesser og materialevalg, når de skal leve op til Fabulas’ bæredygtige og vedligehol-
delsesvenlige materialekrav.

Sikre bæredygtigt forbrug og bæredygtige produktionsformer.
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12.3 Halvér det globale madspild per person 

12.4 Håndtér kemikalier og affald ansvarligt 

12.3.1 Globalt fødevaretab indeks.

12.4.1 Antal underskrivere på internationale multilaterale miljøaftaler om farligt affald og 
andre kemikalier, der opfylder deres forpligtelser og ansvar ved at overføre oplysninger som 
påkrævet i hver relevant aftale.
12.4.2 Farligt affald genereret pr. indbygger og andel af behandlet farligt affald, opdelt efter 
behandlingstype.

Inden 2030 skal vi halvere det globale madspild pr. person, både i forretninger og hos forbrugerne. 
Vi skal også reducere madspild i produktionen og leverandørkæderne, heriblandt tab af afgrøder efter 
høsten.

Inden 2020 skal vi nå frem til at håndtere alle kemikalier og spildprodukter på en miljømæssigt 
fornuftig måde, i hele deres livscyklus. Udslippet af disse stoffer til luften, vandet og jorden skal 
nedbringes i betydelig grad, for at minimere skaderne på menneskers helbred og miljøet. Dette skal ske i 
overensstemmelse med internationalt vedtagne rammebestemmelser.

En del af naturressourceforbruget i et Fabulas fællesskab, stammer fra det aktuelle forbrug, som 
bofællesskabernes respektive beboere vil komme til at få. Bekæmpelse af madspild vil være et 
naturligt fokusområde for de bofællesskaber vi udvikler. Bofællesskabets madspild kan indgå i 
kompostordninger, enten i form af fælles nyttedyrkningsarealer eller via samarbejdsordninger med 
landbrugsdrift i det øvrige lokalmiljø. Vi kan derved medvirke til, at fødevarers anvendelse får mere 
præg af at være del af en cirkulær økonomi og økologi i nærområdet.

Fra begyndelsen af planlægningsfasen i et Fabulas bofællesskab, er den ansvarlige håndtering af 
kemikalier og affald et emne der vejer tungt. I mange lokalsamfund, hvor man kunne forestille sig 
at der blev opført et bofællesskab, vil der efterfølgende kunne opstå andre naturlige fællesskaber 
på tværs af det eksisterende nærmiljø og det nye bofællesskab - hvori lokale procedurer vedr. 
disse alvorlige potentielle forureningskilder kan opdages med højere frekvens og behandles eller 
rapporteres. 
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12.5 Reducér affaldsmængden 

12.6 Motivér virksomheder til at agere bæredygtigt 

12.5.1 National genanvendelsesrate, ton af geanvendt materiale.

12.6.1 Antal virksomheder, der offentliggør rapporter om bæredygtighed.

Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og 
genanvendelse. 

Vi skal opmuntre virksomheder til at arbejde bæredygtigt. Dette gælder især for de store 
og multinationale virksomheder. Samtidig skal virksomhederne opfordres til at indarbejde 
bæredygtighedsinformation i deres årsrapporter. 

Konstruktionen og beboelsen af et nyt boligområde der rummer 25-100 nye boliger, vil producere 
en stor mængde affald. Til dette formål vil der konstrueres en affaldsplan i alle Fabulas bofæl-
leskaber. Disse planer skal formuleres af de respektive bofællesskaber og vil tage udgangspunkt 
i lokalmiljøets øvrige ressourcer samt det enkelte bofællesskabs miljømæssige kontekst. Med bo-
fællesskabet som naturligt omdrejningspunkt, kan lokale samarbejder og affaldsmålestokke for 
genanvendelse eller kompostering etc. udvikles.

Bofællesskaberne vil som juridisk organisation have autoritet til at samarbejde med leverandører 
af byggematerialer eller deltage i udviklingsprojekter af bæredygtig karakter med andre virksom-
heder. Rammebetingelserne for et Fabulas bofællesskab baseres på et fundament af langtidshold-
bare materialer og organisatorisk bæredygtighed. Når vores boligenheder og bofællesskabsinfra-
struktur konstrueres og designes, vil det ske med henblik på at kunne præsentere meningsfulde 
og gennemsigtige CO2-regnskaber for bofællesskaberne. Målet er at miljøregnskaber kan blive 
en fællesskabspraksis, der vil kunne fungere som ’baseline’ information på tværs af alle vores 
bofællesskaber. Brugen af miljøregnskaber kan skabe grobund, retning og solidaritet for samvir-
ket mellem bofællesskaberne og deres umiddelbare lokalmiljøer. Samtidig vil miljøregnskabernes 
”vægt” bevirke at Fabulas. Når vi opnår tilstrækkelig produktionsvolumen, vil vi kunne påvirke 
miljøvenligheden i de materialestrømme vores underleverandører og partnere anvender til sam-
mensætningen af vores boliger. 
Gennem vores miljøkrav vil der over tid opstå en nødvendig tilvænning om rapportering fra leve-
randører til Fabulas og omvendt. Dette vil medvirke til at man i højere grad vil kunne dokumentere 
byggeelementer og deres holdbarhed samt effekt, end hvad ellers er muligt. 
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13.1 Styrk modstandskraft og tilpasningsevnen til 
klimarelaterede katastrofer  

KLIMAINDSATS

13.1.1 Antallet af døde, forsvundne personer og personer, som er berørt af katastrofe pr. 
100.000 indbyggere.
13.1.2 Antal af lande med nationale og lokale strategier for katastroferisikohåndtering.
13.1.3 Andel af lokale regeringer, der har vedtaget og implementeret lokale strategier for at 
nedbringe katastroferisikoen i overensstemmelse med nationale strategier for at nedbringe 
katastroferisiko.

Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos alle lande, så de bedre kan modstå klima-
relaterede risici og naturkatastrofer.

Klimaforandringerne vil ramme alle steder. Det er et globalt fænomen, også selvom det vil antage 
forskellige dimensioner og former, fra ét sted til et andet. For at kunne stå imod eller justere lokal-
samfundet til de kommende realiteter, er det vigtigt, at man kan samle og aktivere nærmiljøet til 
fælles handling, således lokalsamfundets modstandskraft øges og man kan gennemføre nødvendi-
ge tilpasninger. Fabulas’ bofællesskab har til hensigt at være et arnested for at samle og inspirere 
nærsamfundet ift. det lokale katastrofeberedskab, både hvad angår akutte problemstillinger, mere 
snigende udfordringer og løbende klimaforandringer.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres kon-
sekvenser.
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13.3 Opbyg viden og kapacitet til at imødegå 
klimaforandringer 

13.3.1 Antal af lande, der har integreret modvirkning, tilpasning, begrænsning af skaderne 
og tidlig varsling i læseplaner på både grund-, mellem- og højuddannelsesniveau.
13.3.2 Antal af lande, der har meddelt en styrkelse af den institutionelle, systematiske og 
individuelle kapacitetsopbygning til at gennemføre tilpasning, modvirkning og teknologi-
overførsel, og udviklingstiltag.

– Vi skal øge den generelle viden og opmærksomhed på mulighederne for både at bremse den globale 
opvarmning og tilpasse os klimaforandringerne. Det skal ske på både individuelt og institutionelt 
niveau. Samtidig skal vi øge vores kapacitet til allerede tidligt at forudsige og formindske skaderne.

Fabulas arbejder henimod at opbygge almen viden og generel kapacitetsopbygning af bofælles-
skabets lokale kontekster. Hensigten er, at kultivere og øge fællesskabets evne til at modstands-
dygtigt og fleksibelt at mødes med fremtidens klimaforandringer. 

Vi forestiller os, at de bofællesskaber vi opfører, med tiden ønsker at være aktive deltagere af et 
større forum af forskellige bofællesskaber. Tilsammen vil dette forum besidde erfaringer, der vil 
udgøre et praksisbibliotek, hvorfra nye indsigter kan høstes og kapaciteter gro. 

13.2 Indbyg tiltag mod klimaforandringer i 
nationale politikker 

13.2.1 Antal af lande, der har meddelt en etablering eller igangsætning af en integreret 
politik/strategi/plan, der øger deres evne til at tilpasse sig de negative virkninger af klima-
forandringerne og som fremmer modstandsdygtighed overfor klimaændringer, og udvikling 
af lav udledning af drivhusgasser på en måde, der ikke truer fødevareproduktion (herunder 
en national tilpasningsplan, et nationalt bestemt bidrag, national kommunikation, toårig 
opdateret indberetning eller andet).

Vi skal integrere tiltag mod klimaforandringer i de nationale politiske beslutninger, strategier og 
planlægning.

Integration af nationale beslutninger og planlægninger er ofte i strid med de lokale forhold, som 
de skal eksekveres i. Fabulas bofællesskaber kan være små laboratorier for klimaforandringer med 
velafgrænsede rammer at teste politiske tiltag i. Fabulas vil arbejde henimod et samarbejde, der 
kan fungere på tværs af offentlige kategorier, fra det kommunale til det nationale plan. Vi søger 
desuden at skabe et positivt samarbejde med forkantskommuner, der er klar på den bæredygtige 
omstilling.
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13.B Styrk kapaciteten til effektiv håndtering af klimaforandringer 

13.b.1 Antal af mindst udviklede lande og små østater, der modtager specialiseret støtte, 
og størrelsen af støtte, herunder til finansiel, teknologisk og kapacitetsopbygning, til at øge 
kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer, her-
under med fokus på kvinder, unge samt lokale og marginaliserede samfund.

Vi skal hjælpe de mindst udviklede lande og små udviklings-østater, så de bliver bedre til planlægning 
og håndtering i forbindelse med klimaforandringer. Blandt andet med fokus på kvinder, unge mennesker 
samt lokale og marginaliserede samfund.

Der er forskel på at have et bæredygtigt og klimavenligt sindelag, og rent faktisk at være i stand til 
at leve og tænke med en bæredygtig praksis. Dette sindelag er noget, som man skal lære og noget 
der endvidere tager tid at udvikle. Det er en form for evnemæssig kapacitetsopbygning, som skal 
forankres i integration af alle nærsamfundets menneskelige ressourcer, på tværs af kønslige og 
aldersmæssige skel. Gennem omfattende demokratisering og dokumentation af beslutningsproces-
ser i Fabulas bofællesskaber, vil vi stå med en række eksempler, der kan gøre effektiv håndtering af 
klimaforandringer mere konkrete og håndgribelige. Disse lektioner fra det virkelige liv vil indeholde 
videnselementer, som man kan dele med den større omverden og dermed gøre en forskel, der hvor 
man har særligt behov for hjælp.
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15.1 Bevar og genopret økosystemer på land og i ferskvand 

LIVET PÅ LANDET

15.1.1 Skovområde som andel af samlede landområde.
15.1.2 Andel af vigtige økosystemer på land og for ferskvandsbiodiversitet, som er del af 
beskyttet områder, opdelt efter form for økosystem.

Inden 2020 skal vi bevare og genoprette økosystemer på land og i ferskvand og bruge dem 
bæredygtigt. Det gælder især skove, vådområder, bjerge og områder med mangel på vand, i 
overensstemmelse med internationale aftaler. 

Fabulas bofællesskaber vil oftest være rige på rekreative naturarealer. Der vil være naturområder 
på fællesskabets arealer, hvor man kan øge biodiversiteten på land, skov og omkring vådområder. 
Bofællesskaberne vil som regel også indeholde regnvandssøer, som en integreret del af nærom-
rådets vandmiljøplaner. I etableringen af disse boligområder, vil der blive kigget grundigt efter, 
hvordan bevarelse og styrkelse af nærmiljøets økosystemer kan tilgodeses. Fabulas koncept vil, 
afhængigt af placering i landskabet, skabe øget værdi for byen, hvor det skal opføres. Eksempler 
på værdiskabelsen er opførelse af insekthoteller, naturstisystemer, regnvandssøer mv. 

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer 
på land, fremme bæredygtigt skovbrug, bekæmpe ørkendannel-
se, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.
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15.2 Stop skovrydning og genopret ødelagte skove  

15.3 Bekæmp ørkendannelse, og genopret udpint jord 

15.2.1 Fremskridt i forhold til bæredygtig skovforvaltning.

15.3.1 Andel af jordareal, der er forringet i forhold til totalt landområde.

Inden 2020 skal vi styrke bæredygtig håndtering af alle former for skove. Vi skal stoppe afskovning og 
genoprette skove, der er blevet delvist ødelagt. På globalt plan skal vi både genplante betydeligt mere 
fældet skov og også plante langt mere ny skov.

Inden 2030 skal vi bekæmpe ørkendannelse og genoprette områder med forringet jordbund, heriblandt 
områder der er påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelser. Vi skal stræbe mod at opnå en 
verden, hvor jordkvaliteten er i balance.

Når man vil bygge fortrinsvist i træ, skal der af gode grunde høstes tømmer i ganske betragtelige 
mængder. Ved at anvende et genvækstmateriale som træ, kan man forarbejde og anvende et ma-
teriale, der indeholder store mængder CO2, og samtidig tilpasse det til boligformål. Således bliver 
det muligt at opbevare det i boligens ”materialebank”, og på den måde sænke niveauet af CO2 i 
atmosfæren. Samtidig har man også et medansvar ift., at det tømmer man anvender, ikke stammer 
fra områder, hvor træbestande og skove udsættes for uansvarlig skovrydning. Ligeledes er en vigtig 
komponent af brugen af træ, at man bidrager til genoprettelse af ødelagte skove og skove hvorfra , 
man får sine materialer. Derfor vil Fabulas bestræbe sig på at efterleve mottoet: “Træ op, Træ ned.” 
Med andre ord; når der bygges et Fabulas bofællesskab, vil Fabulas stræbe efter, at der bliver plan-
tet et tilsvarende kvantum frø og træstængler i DK eller i det land, hvor vi modtager træmaterialer 
til konstruktionerne fra.

En del af Fabulas konceptet indeholder konversion af landzone områder til byzone områder. Den-
ne administrative status transformation, indebærer ofte at gammel udpint landbrugsjord, der er 
blevet kultiveret gennem århundreder, skal indlemmes i en ny lokalmiljøplan, som har strengere og 
mere miljøvenlige regelsæt. I kombination med det øvrige bofællesskabskoncept medfører denne 
zone-transformation, at omfattende genoprettelse ofte vil være en del af anlægningsarbejdet. Sam-
tidig vil resten af konceptet hvile på en platform af bæredygtig landanvendelse, som vil kortlægge 
LCA (Life Cycle Assessment), -elementer i det enkelte bofællesskabsareal.
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15.5 Beskyt biodiversitet og naturlige levesteder   

15.A Mobilisér finansiering for at beskytte og bruge 
naturen bæredygtigt 

15.5.1 Rødliste-indeks (Red List Index).

15.a.1 Officiel udviklingsbistand og offentlige udgifter til beskyttelse og bæredygtigt brug 
af biodiversitet og økosystemer.

Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af biodiversitet og reducere forringelsen 
af naturlige levesteder. Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de bliver udryddet.

Vi skal mobilisere og betydeligt øge de finansielle ressourcer fra alle kilder for at bevare og bruge 
biodiversitet og økosystemer på en bæredygtig måde. 

De fleste bofællesskaber vil have tilstødende landbesiddelser og naturområder tilknyttet bebyg-
gelsesområdet. Samtidig påtænker Fabulas at anlægge insekthoteller, vandmiljøer og naturstier 
i bofællesskabernes områder. Beskyttelse af eksisterende lokalmiljøer er delelementer af opret-
telsesprocessen i et Fabulas bofællesskab. Såfremt der måtte eksistere truede arter og andet i 
de landzoner der konverteres til byzone, vil der i etableringsfasen af bofællesskabet, blive taget 
særligt hensyn til disse biodiversitetsmæssige forhold og deres naturlige levesteder på bofælles-
skabsarealerne.

Etableringen af et Fabulas bofællesskab vil samle et menneskeligt udsnit af viden om og interesse 
for, beskyttelse og brug af naturen. Dette vil adskille sig fra mere traditionelle boligområder, i og 
med at man i bofællesskabet aktivt ville kunne samles omkring delområder op ad bofællesskabets 
arealer. Fordi der allerede eksisterer et særligt fokus på bæredygtighed og delvis fællesøkonomi, 
kan man lokalt finansiere og aktivere beskyttelse af nærmiljøet.
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15.B Finansiér og skab incitament til bæredygtigt skovbrug 

15.b.1 Officiel udviklingsbistand og offentlige udgifter til beskyttelse og bæredygtigt brug af 
biodiversitet og økosystemer.

Vi skal mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og på alle niveauer for at finansiere bæredygtigt 
skovbrug og give tilstrækkelig motivation til udviklingslandene for at fremme den form for skovbrug. 
Dette omfatter også beskyttelse af eksisterende skov og genplantning af fældede skovområder. 

På sigt planlægger Fabulas at opføre op mod 500 boligenheder, delvist udført i træ, pr. år. Dette vil 
skabe et stort forbrug af konstruktionstømmer. For at sikre, at dette tømmer ikke bidrager til yder-
ligere og unødig forringelse, af biodiversitet og ustabilisering af de skovmiljøer, tømmeret stammer 
fra, vil Fabulas indskærpe bæredygtighedscertifikater, i den udstrækning det er muligt. Således kan 
vi skabe maksimal motivation for anvendelse af træprodukter og bæredygtigt skovbrug. Som nævnt 
i delmål 15.2, vil Fabulas endvidere foranstalte såning af nye træstængler til langsigtet erstatning af 
det tømmer, vi anvender i konstruktionen af vores bofællesskaber.
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PARTNERSKABER FOR FRED
Forstærke det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og 
styrke midlerne til at nå målene.

17.13 Styrk den globale, økonomiske stabilitet 

17.13.1 Makroøkonomiske instrumenter.

Vi skal forbedre den globale makroøkonomiske stabilitet, blandt andet gennem sammenhæng og 
koordinering af de politiske beslutninger (politik-kohærens). 

Økonomisk stabilitet er også del af visionerne for Fabulas’ bofællesskaber. Vi mener, at folk i 
deres dagligdag får noget ud af at dele et ansvar for hverandre og for et fælleseje, eksempelvis 
bofællesskabets fælleshuse eller naturområder. Dette ansvar er noget, som kultiverer folks dele-
evner, som i den sidste ende skaber forbedrede forudsætninger for global, økonomisk stabilitet.  
 
Hos Fabulas mener vi, at en grundlæggende forudsætning for global økonomisk stabilitet er, at folk på 
tværs af økonomiske skalaer og kontekster kan få en fast bolig til en rimelig pris. Fordelingen af økonomiske 
midler skævvrides, når man ikke delvis udjævner de socioøkonomiske skel derhen, hvor alle kan have 
et ordentligt liv, uden at skulle tvinges ind i nedværdigende arbejdsomstændigheder eller kriminalitet.  
 
Yderligere forventer vi, at vores arbejde med at forbedre trivslen gennem fokus på social bære-
dygtighed i vores byggeri, vil kunne skabe økonomisk stabilitet indenfor sundhedssektoren, både 
kommunalt og nationalt, da det vil nedbringe det ellers stigende antal af behandlinger grundet 
ensomhed m.v. 
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17.14 Styrk sammenhængen i politikker for 
bæredygtig udvikling

17.14.1 Antal af lande, der har mekanismer på plads til at øge policy-kohærens i forhold til 
bæredygtig udvikling.

Vi skal forbedre sammenhængen af de politiske beslutninger (kohærens) for at styrke bæredygtig 
udvikling. 

For at finde bæredygtige udviklingsforudsætninger for gode og ansvarlige politiske beslutningspro-
cesser, skal der i højere grad laves praksis i reelle, levede sammenhænge. Fabulas’ bofællesskaber 
er optimale nærmiljøer til at undersøge hvordan og hvorledes, politiske processer udvikler sig, med 
konsekvenser der kan måles, føles og observeres. 

17.16 Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling

17.16.1 Antal af lande, der rapporterer fremskridt indenfor multi-stakeholder udviklings-
effektive monitoreringsrammer, der støtter opnåelse af verdensmålene for bæredygtig 
udvikling.

Vi skal forbedre det globale partnerskab for bæredygtig udvikling, suppleret af partnerskaber med 
mange interessenter. Partnerskaberne skal mobilisere og dele viden, ekspertise, teknologi og finansielle 
ressourcer for at støtte bæredygtig udvikling i alle lande, især i de mindst udviklede lande.

De bæredygtige elementer som indlejres i Fabulas bofællesskaber, vil medføre, at for hver gang 
der anlægges et bofællesskab, oprettes samtidig en instans og kontekst, der naturligt ville kunne 
være agent og deltager i større globale partnerskaber for bæredygtig udvikling.
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17.17 Tilskynd til effektive partnerskaber 

17.17.1 Mængden af US dollars, der afsættes til offentligt-private partnerskaber og ci-
vilsamfundspartnerskaber.

Vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv 
og civilsamfundet. Dette skal ske ved at bygge videre på vores erfaringer med partnerskaber og deres 
ressourcestrategier.

Samfundets parter har brug for eksempler på velfungerende partnerskaber. Velfungerende bofæl-
lesskaber er i sig selv en form for partnerskab. Et Fabulas bofællesskab vil vise, at man i bofælles-
skabet til dagligt samarbejder og øver sig i kapacitetsopbygning, i diverse effektive partnerskaber. 
Med tid og tilstrækkelig øvelse, vil denne styrkelse af lokalsamfund evt. kunne udvide  interesse-
fællesskaber til partnerskaber, der kan fungere på tværs af nationale grænser. 
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FN’S EGNE ORD: 

HVAD ER FN’S VERDENSMÅL FOR BÆRE-
DYGTIG UDVIKLING?
 
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev 
vedtaget af verdens stats- og regeringsledere 
på FN-topmødet i New York den 25. septem-
ber 2015. Det markerede en hidtil uset am-
bitiøs og transformativ udviklingsdagsorden. 
Målene trådte i kraft den 1. januar 2016 og 
skal frem til 2030 sætte os på en kurs mod en 
mere bæredygtig udvikling for både menne-
sker og  planeten.
 
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 
delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlems-
lande til helt at afskaffe fattigdom og sult i ver-
den, reducere uligheder, sikre god uddannelse 
og bedre sundhed til alle, sikre en klimavenlig 
og grøn fremtid, anstændige jobs samt en mere 
bæredygtig, økonomisk vækst.

De fokuserer ligeledes på at fremme fred og 
sikkerhed samt stærke institutioner, og på at 
styrke internationale partnerskaber.

Den nye dagsorden anerkender således, at so-
cial, økonomisk og miljømæssig udvikling - fred, 
sikkerhed og internationalt samarbejde, er tæt 
forbundne, og at det kræver en integreret ind-
sats, at opnå holdbare udviklingsresultater.

De nye verdensmål for bæredygtig udvikling 
(Sustainable Development Goals (SDGs)), byg-
ger videre på de otte såkaldte 2015-mål (Mil-
lennium Development Goals (MDGs)), som 
havde deadline ved udgangen af 2015.

2015-målene har vist os, at det er muligt at 
opnå resultater, hvis den politiske vilje er tilste-
de samt hvis vi opstiller klare mål og prioriterer 
vores ressourcer derefter.

Modsat hvad mange tror, er der opnået bety-
delige fremskridt de sidste 20 år. Siden 1990 er 
fattigdommen i verden faldet med næsten 75%, 
ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i 
dag i skole, og dobbelt så mange børn overlever 
deres fem-års fødselsdag. 45% færre kvinder 

dør i forbindelse med graviditet eller fødsel, to 
milliarder mennesker har fået adgang til forbed-
ret drikkevand, og millioner af menneskeliv er 
blevet reddet på grund af bedre forebyggelse 
og behandling af smitsomme sygdomme som 
malaria, tuberkulose og HIV/AIDS.
 
De ny verdensmål vil færdiggøre 2015-målene 
og gå endnu længere. De vil én gang for alle 
udrydde fattigdom og sult i verden, og de vil i 
langt højere grad fokusere på bæredygtighed. 
Alle har ret til et værdigt liv, og vi har i dag den 
fornødne viden, teknologi og ressourcer til at 
gøre både det og en bæredygtig omstilling mu-
lig.

UNIVERSELLE MÅL
De nye verdensmål vil gælde for alle lande – 
både rige og fattige – med højde for landenes 
forskellige udgangspunkt. De store udfordrin-
ger vi står overfor i dag gælder bl.a. social, øko-
nomisk og politisk marginalisering, stigende 
ungdomsarbejdsløshed, ulighed, fattigdom, fø-
devareusikkerhed, mangel på, eller ulige adgang 
til grundlæggende naturressourcer, miljøforure-
ning, klimaforandringer og ikke-lydhøre regerin-
ger. De er alle nationale udfordringer med store 
regionale og globale konsekvenser, og er derfor 
nødvendige at løse i fællesskab.

Verdensmålene er resultatet af tre års diplo-
matisk arbejde, som fik startskud ved Rio+20 
topmødet i 2012. De er baseret på den mest 
omfattende og gennemsigtige globale konsul-
tationsproces i FN’s historie. Udover den mel-
lemstatslige Åbne Arbejdsgruppe, FN Gene-
ralsekretærens Høj-niveau Panel af Eminente 
Personer, bidrag fra civilsamfundet, privatsek-
toren og FN systemet, er der gennemført over 
hundrede nationale og elleve globale tematiske 
konsultationer, samt en direkte online survey 
(MyWorld), hvor mere end ti millioner menne-
sker verden over har givet deres mening til ken-
de. Den omfattende konsultationsproces har 
sikret offentlig indflydelse og bredt ejerskab, 
som er afgørende elementer, når den nye dags-
orden skal omsættes til handling. 

https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene



FN’s verdensmål - Fabulas

Side 24



Fabulas 
Mosevej 20B 
8240 Risskov

Michael Eberhard
E-mail: me@fabulas.eu

Telefon: +45 40 63 10 63

VERSION 13.01.21

www.fabulas.eu


