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Hjortshøj város ökoközössége

Gunnar Boye Olesen a dániai Hjortshøj nevű 
településen, egy ökoközösségben él magyar 
származású feleségével és két gyermeké-
vel. Házukon napelemek és napkollektorok 
sorakoznak, hőigényük nagyobb részét a 
biomasszaalapú közösségi fűtőmű látja el. 
A fenntarthatóság elkötelezett híveként 
ismert Olesen egyetemi diplomáját 1987-
ben a Dán Műszaki Egyetem gépészmér-
nöki szakán szerezte. Élete során számos 
nagy ívű nemzetközi és dán projektben vett 
részt, amelyeket sok esetben ő maga veze-
tett. Több mint 20 éve az INFORSE-Europe1

akkreditált civil szervezet alkalmazásában 
áll, ennek köszönhetően már számos ENSZ-
konferencián töltött be meghatározó szere-
pet. Ezzel párhuzamosan 1990 óta  az OVE2

európai koordinátora és kutatója, illetve 
2000 óta a közösségi távfűtési szolgáltató, 
az Energy Association at AIH3 elnöke.
A világon számos ökoközösség létezik, ame-
lyek céljukként egy társadalmilag, gazda-
ságilag és ökológiailag is fenntarthatóbb 
szemlélet kialakítását fogalmazzák meg, 
Hjortshøj városában sincs ez másképp. 
1991-ben alapított közösségük alternatívát 
kíván nyújtani azok számára, akik Aarhus 
közelében keresik a környezettudatos élet 
lehetőségét. Ezt helyi megújuló energiafor-
rások használatával és rendszeres közös-
ségi tevékenységek szervezésével kívánják 
biztosítani lakóik számára. 
A 125 energiahatékony lakóházból, illetve 
közösségi épületből álló településrész „la-
kócsoportokból” épül fel. A közösség tag-
jai a helyi önkormányzattól vásárolták vagy 
bérlik a lakóépületekhez szükséges, illetve 
a közösségi állattartás és növénytermesz-
tés céljait szolgáló földterületeket. Egy la-
kócsoport a házmegosztás olyan formáját 
választotta, amelynek keretében különálló 
lakásokban laknak ugyan, azonban bizonyos 
helyiségeket, mint például a konyha, közösen 
használnak. A lakócsoportok a fűtést és az 
egyéb energiaügyeket is közösségi szinten 
intézik. Minden lakócsoport élén áll egy-egy 
képviselő, akik tanácskozással határoznak a 
közösséget érintő gazdasági ügyekről, bő-
vítési projektekről. A képviselő-testületben 
végzett munka önkéntes jellegű, bár például 
a könyvelési feladatokért juttatás is jár. 

Az együvé tartozás a biomasszával működő 
távfűtési rendszerekben is tetten érhető. Ez 
az egész közösséget automatikus rendszer-
ben látja el, azonban kisebb módosításokra 
és időnkénti karbantartásra is szükség van. 
Ezeket a feladatokat egy önkéntesekből 
álló csapat végzi el, amelyben minden lakó-
csoport képviselteti magát. A közösségben 
többnyire folyamatosan zajlanak fejleszté-
sek és bővítési projektek. Tervben vannak 
más energetikai projektek is, például a kö-
zösségi autók dízelről elektromos üzeműre 
cserélése vagy a napelemes rendszer bőví-
tése. 

Az Energy Association at AIH elnökeként 
Olesen feladata kiterjed a közösség energia-
gazdálkodásának tervezésére, irányítására; 
a berendezések megfelelő működésének 
felügyeletére; az állami, vállalati és magán-
szférával történő kommunikációra és az ez-
zel kapcsolatos adminisztrációra. Ezenkívül 
több megújuló energiaforrásokkal foglalkozó 
szervezetben is tevékenykedik. 
A dán parlament 1985-ös jelentésében le-
szögezte, hogy az atomenergiát nem tekin-
tik a dán energiamix szükséges részének. 
Figyelemre méltó tény, hogy Dánia már az 
1980-as évek elején bebizonyította, a szél-
energia igen magas részaránya sem jelent 
veszélyt a villamosenergia-ellátás bizton-
ságára. A tavalyi évben a szélerőművek már 
átlagosan 39%-át fedezték az ország áram-

igényének, de a legszelesebb hónapban – ja-
nuárban – ez az arány 61,7% volt.
Fontos azt is kiemelni, hogy a dán Energia Hi-
vatal által megfogalmazott 100%-os irány-
szám elérése egy „business-as-usual” for-
gatókönyvre épül, ennek fi gyelembevételével 
rendelték hozzá a 2050-es dátumot. Dániá-
ban a megújuló energiaforrásokat kutató 
munkacsoportok közül többen, beleértve az 
OVE-t is, módosításokat látnának szüksé-
gesnek a hivatalos célkitűzésekben. Az OVE 
által korábban megfogalmazottak szerint a 
csak megújuló energiaforrásokra történő át-
álláshoz mindenképpen egy korábbi dátumot 
kellene rendelni. 1998-ban más kutatócso-
portokkal együttműködve született meg egy 
jelentés, amelyben számításaikkal igazolták, 
hogy a teljes átmenet már 2030-ra is lehet-
séges. 
A 2050 előtt elérhető átmenet szükséges 
lépcsőfokainak gyakorlati megvalósítására 
az OVE is készített egy átfogó tanulmányt.  
Az anyag a Velux Alapítvány közreműködésé-
vel készült el, és minden addiginál átfogóbb 
és pontosabb képet nyújt a megújuló ener-
giaforrások kiaknázásának dániai lehetősé-
geiről. 
A termelési oldal adatai közül érdemes ki-
emelni néhányat. A tanulmány szerint a szél-
erőmű-kapacitást a jelenlegi 4000 MW-ról 
13 000 MW-ra, míg a fotovillamos kapacitást 
a jelenlegi 500 MW-ról 4000 MW-ra kellene 
emelni 2030-ig. Ezenkívül a napkollektoros 
rendszerek kapacitásának több mint tízsze-
res növelése volna szükséges. A dokumen-
tum nagy hangsúlyt helyez a környezeti hő 
elterjesztésére a hőtermelésben. E téren a 
bővítés mértéke a jelenlegi kapacitás száz-
szorosát is elérheti. Ezenkívül az energia-
termelésben a biogáznak, a hulladéknak és 
az energiaültetvényeknek is jóval nagyobb 
szerepet szán a tanulmány.
A felhasználói oldalon is nagy változtatások-
ra van szükség a teljes átmenet 2035-ig tör-
ténő megvalósításához. Ezek közé tartozik 
a smart metering4 rendszer elterjesztése, 
az energiahatékonyság növelése az iparban 
és a közlekedésben, az épületek energiaigé-
nyének csökkentése stb. Számításaik sze-
rint az új épületekkel szemben támasztott 
energetikai követelmények emelésével és a 
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régi épületek felújításával 40%-os csökke-
nést lehetne elérni Dánia energiaigényében. 
Nagyjából ugyanez igaz a közlekedésre is, 
itt a cél a vasutak és a kerékpárutak fejlesz-
tése, illetve az autómegosztás szokásának 
elterjesztése. Meglátásuk szerint 2020-tól 
az elektromos személygépjárművek ára ve-
tekedni fog a hagyományos belső égésű mo-
tort használó járművekével. Ez is hatalmas 
lehetőségeket kínál az ország energiaigé-
nyének csökkentésére.
Az EU-ban az irányszám kifejezés azért jó, 
mert a tagállamok kapnak egy útmutatást 
energiatermelésük és -felhasználásuk át-
alakításával kapcsolatban. Az átalakítás 
lépcsőfokait és lényegesnek tartott elemeit 
a tagállamok maguknak határozzák meg. Így 
sok esetben előfordul, hogy a politikai vagy 
gazdasági érdekek tagállami szinten telje-
sen felülírják az uniós ajánlásokat. Az irány-
számok mellett például az EU környezettu-
datos tervezéssel kapcsolatos (ökodizájn) 
direktívája5 minden tagállam számára kö-
telezővé teszi a változtatásokat. Ez a direk-
tíva megszabja, hogy a háztartási beren-

dezések mennyi energiát fogyaszthatnak.
Ezen túlmenően kitér ezek címkézésre is a 
fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdeké-
ben, így képesek leszünk tudatosan válasz-
tani a készülékek – például hűtőszekrény, 
televízió vagy akár számítógép – között 
energetikai szempontból. Ez igen fontos 
terület, hiszen a háztartási léptékű ener-
giahatékonyság fokozása országos szinten 
a teljes energiafogyasztást drasztikusan 
csökkentheti.
Az INFORSE-Europe tagjaként az egyik leg-
nagyobb eredmény, amit elértek, a háztar-
tási készülékek és berendezések standby, 
avagy alvó állapotban történő fogyasztá-
sának radikális csökkentése. Ez nagy előre-
lépés, hiszen a tapasztalatok szerint a nap 
legnagyobb részében a háztartási készülé-
kek ki vannak kapcsolva, de csatlakoztatva 
vannak a hálózatra. A legaktuálisabb újítás 
a porszívóknál van kialakulóban, ugyanis 
a jövőben az EU egyik tagállamában sem a 
motor-, hanem az eff ektív szívóteljesítmény 
fogja meghatározni a porszívók közötti kü-
lönbségeket.

Olesen az INFORSE európai koordinátora-
ként Magyarországon is közreműködött egy 
fenntartható energiarendszer kereteinek 
kidolgozásában. Az INFORSE-Europe egyik 
magyar tagszervezete, a Környezeti Nevelési 
Hálózat Országos Egyesület évek óta kutatja 
a fenntartható energiagazdálkodásra törté-
nő átállás elméleti és gyakorlati vonatkozá-
sait. Szintén fontos szerepet tölt be ebben 
az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke, 
ahol 10 esztendeje folyik ezzel kapcsolatos 
képzési tevékenység – meghatározóan a 
skandináv tudományos műhelyek szellemi-
ségére építve. 
A projekt szép példája annak, hogy a fenn-
tarthatóság és a megújuló energiaforrások 
nem csak a gazdag nyugat-európai orszá-
gokban tölthetnek be meghatározó szere-
pet. A következő jelentőségteljes lépés az 
lenne, ha a független kutatócsoportok által 
lefektetett alapokon immár állami részvétel-
lel megkezdődne az átmenet valóra váltása.
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nyege, hogy a folyamatosan rögzített és 
fi gyelemmel kísért mérési adatok segítsé-
gével a szolgáltatók és a fogyasztók vál-
toztatva a termelés, illetve a fogyasztás 
időbeli ütemezésén, megtakarításokat 
érhetnek el.

5 European Ecodesign Directive
6 A teljes energiafogyasztás százalékában 

2020-ra kitűzött irányszám
7 A teljes energiafogyasztás kőolaj-egyen-

értékben a GDP-re (ezer euróban) vetítve. 
Azt mutatja meg, hogy egységnyi gazda-
sági eredmény eléréséhez mennyi energi-
át használunk fel.

Mutató (2012) Dánia EU 28 Magyarország

Terület (km2) 43 094 4 381 376 93 030

Népesség (ezer fő) 5 655 507 371 354 9 877

Népsűrűség (fő/ km2) 129 115 106

Egy főre jutó energiafogyasztás (kWh/fő/év) 42 300 38 200 30 100

Megújulók részaránya a villamosenergia-termelésben (%) 38,7 23,5 6,1

A megújulók részaránya a teljes energiafogyasztásban (%) 26 14,1 9,6

A megújulók részarányára vonatkozó irányszám6 (%) 30 20 14,65

A gazdaság energiaintenzitása7 (kgoe/ 1000 €) 86,4 143,4 268,7


