
Ansvarlig
forbruger

GENNEMGANG AF ALLE 
OMRÅDER I APP'EN



Tøj og Sko





Du er vokset ud af dine sko, hvor vil du vælge at skaffe nye fra

Genbrugs-
butik

Familie &
venner Fysisk butik



Genbrugsbutik

Der er kun lidt transport og ekstra co2 
forbundet med at drive en lokal

genbrugsbutik. Du har valgt en god løsning
for klimaet, som kun har et lille aftryk på

kloden. 



Fysisk Butik

Det er godt, at du vælger en butik, hvor du 
kan prøve dine sko, inden du køber dem. 

Når du køber noget, der sidder godt, er der 
større chance for, at du kommer til at bruge
dem meget. Da det er nye sko har de dog et 

forholdsvist stort aftryk på kloden, da det 
formentlig er produceret langt fra, hvor du 
bor. Men det er et bedre valg end hvis du 
køber nyt på nettet og ikke kan passe det.



Familie og venner

Det er en god løsning at give tøjet til nogle
man kender, så det bliver brugt så meget
som muligt, inden det destrueres. For at 

undgå tøjspild må vi forsøge at bruge tøjet
mere end vi gør i dag. Det er en god løsning

at lade flere bruge det, inden det sendes
videre.



Du skal til bryllup og finde noget tøj at have på

Jeg lejer tøjet I 
nærområdet

Jeg finder noget i en
genbrugsbutik

Jeg syr eget tøj om eller
låner

Jeg køber det I en fysisk
butisk



Jeg lejer tøjet I 
nærområdet

Det er en rigtig god løsning at leje festtøj, da 
det er noget man bruger sjældent, og derfor

ofte kommer til at hænge i skabet uden at 
blive brugt. Deleøkonomi er godt for klimaet.



Jeg køber det I en fysisk
butisk

Det er godt at du vælger en butik hvor du 
kan prøve dit tøj inden du køber det, når du 
køber noget der sidder godt, er der større
chance for at du kommer til at bruge det 

flere gange. Da det er nyt produceret tøj, har
det dog et forholdsvist stort aftryk på kloden, 

da det formentlig er produceret langt fra
hvor du bor.



Du har valgt en god løsning for klimaet, som kun har et lille aftryk på kloden. Der er kun lidt transport og ekstra co2 
forbundet med at drive en lokal genbrugsbutik.



Jeg syr eget tøj om eller
låner

Du har valgt den allermest bæredygtige
løsning, som ikke har noget aftryk på kloden. 

Et af de vigtigste klimaråd er: brug dit tøj
længere. Hvis vi kan dele tøj og ting vi ikke

bruger så tit - sparer vi kloden for både co2, 
transport, produktion og bruger færre af de 
vigtige naturressourcer vi er ved at slippe op 

for.



Du er vokset ud af dit tøj, hvad gør du?

Jeg går efter "svanemærket" tøj Jeg finder noget i en
genbrugsbutik

Jeg går ned i en butik og køber
det jeg bedst kan lide Jeg køber det i fysisk butikJeg finder noget i skabet og syr

om så jeg kan passe det igen



Jeg går efter
"svanemærket" tøj

Svanemærket o g EU-blomsten er mærker, 
der viser at der er strenge krav til brugen af
skadelige kemikalier i tøjproduktionen. Man 

har i hele Svanmærke og EU-blomst-
processen fra produktion til brug og

afskaffelse lavet det bedst mulige produkt
ifht kvalitet, levetid og klima. Men tøjet er nyt

og skal dermed produceres, så det har et 
aftryk på kloden både mht. transport, brug af
naturressourcer og udledning af co2. Dit valg

er det bedste valg for kloden, hvis du skal
købe nyt.



Jeg går ned i en butik og
køber det jeg bedst kan

lide

Når du vælger det, du bedst kan lide, så er 
der større chance for at du bruger det 

længe. Meget tøj bliver ikke brugt nok før der 
anskaffes nyt, og det skaber en

overproduktion af tøj og tøjspild.



Jeg finder noget i en
genbrugsbutik

Der er kun lidt transport og ekstra co2 
forbundet med at drive en lokal

genbrugsbutik.  Du har valgt en god løsning
for klimaet, som kun har et lille aftryk på

kloden.



Jeg finder noget i skabet og syr
om så jeg kan passe det igen

Du har valgt den allermest bæredygtige
løsning, som ikke har noget aftryk på kloden. 

Et af de vigtigste klimaråd er: brug dit tøj
længere.



Jeg køber det i fysisk butik

Det er godt at du vælger en butik hvor du 
kan prøve dit tøj inden du køber det, når du 
køber noget der sidder godt, er der større
chance for at du kommer til at bruge det 

flere gange. Da det er nyt produceret tøj, har
det dog et forholdsvist stort aftryk på kloden, 

da det formentlig er produceret langt fra
hvor du bor.



Familien har ryddet op i tøjskabene,
hvad gør I med det tøj I ikke skal bruge mere?

Afleverer det til genbrug Smider det ud

Giver det til familie og
venner Syr det om



Afleverer det til genbrug

Hvis I ikke kan bruge det mere, er det en god 
løsning at aflevere det til din lokale genbrug, 
så tøjet kan bruges af andre. Dog ved man 

ikke helt hvad der bliver af tøjet når de 
kommer i de opstillede containere. Nogle
genbrugsbutikker leverer tøjet til andre

lande som nødhjælp - hvilket er godt, det gør
bare at der udledes co2 under transporten. 



Smider det ud

Du har valgt den mindst klimavenlige løsning. 
Når tøjet smides bare smides ud, sendes det 

til forbrænding som udleder co2. Hvis du i
stedet gav dit tøj til genbrug, kunne andre

overtage tøjet i stedet for at skulle købe nyt.



Giver det til familie og
venner

Det er en god løsning at give tøjet til nogle
man kender, så det bliver brugt så meget
som muligt, inden det destrueres. For at 

undgå tøjspild må vi forsøge at bruge tøjet
mere end vi gør i dag. Det er en god løsning

at lade flere bruge det inden det sendes
videre.



Syr det om

Kan man sy - tilføje - fjerne noget, så det kan
bruges igen eller på en ny måde er det 

genialt. Den allerbedste løsning er at se på
tøjet og finde på en ny måde at bruge det 

på, så det bruges så længe som muligt. 



Elektroniske devices



Skærmen på din telefon er i stykker, hvad gør du?

Køber en ny og smider den 
gamle ud

Sende den til reperation via 
nettet

Afleverer den hos butik der 
sender den videre

Bruger den selvom den er 
beskadiget

Afleverer den hos lokal
reperatør



Køber en ny og smider den 
gamle ud

Når du smider elektronik ud, smider du ting 
ud der stadig kan bruges i en eller anden

grad. Det er vigtigt at man bortskaffer
elektronik ved at give det videre til nogen der 
enten reparerer det så det kan bruges igen, 
eller tager de komponenter fra enheden der 

kan genanvendes og bortskaffer de 
miljømæssigt skadelige ting på rette vis. Ved

bare at smide din enhed ud, tager du det 
klima- og miljø-mæssigt dårligste valg.



Afleverer den hos lokal
reperatør

Når du får den repareret i nærheden af hvor
du bor, sparer du en del på co2-regnskabet. 
Dog skal der lidt ressourcer til at udskifte en
skærm. Hvis du kan bruge skærmen selvom

den er lidt i stykker, er det den bedste
løsning. 



Sende den til reperation via 
nettet

Når din telefon skal sendes rundt for at blive
repareret, koster det lidt på co2-regnskabet, 

samtidig med at en ny skærm belaster
klimaet at producere. Men det er en bedre

løsning end at smide den ud, det handler om 
at bruge telefonen så længe som muligt - og

derfor er reperation en god løsning.



Afleverer den hos butik der 
sender den videre

Når din telefon skal sendes rundt for at blive
repareret, koster det lidt på co2-regnskabet, 

samtidig med at en ny skærm belaster
klimaet at producere. Men det er en bedre

løsning end at smide den ud, det handler om 
at bruge telefonen så længe som muligt - og

derfor er reperation en god løsnig



Bruger den selvom den er 
beskadiget

Når du bruger din telefon, selvom skærmen
er i stykker, bruger du ingen ekstra

ressourcer. Jo længere man kan bruge den 
før man skal reparere eller udskifte, jo bedre

er det for kloden. Du har valgt den bedste
løsning for kloden.



Din computer ”lagger” meget, hvad gør du?

Opgarderer pcen med nyt
komponent Køber ny computerOpgraderer pc’en med brugt

komponent

Finder et program til pc'en
der kan løse det Jeg klarer nok lidt "lag"Finder på noget andet at 

lave 



Opgarderer pcen med nyt
komponent

Du har valgt at købe en ny komponent og
det er et godt valg at opgradere din 

computer i stedet for at købe en ny. Dog skal
du være opmærksom på at hver gang du 
køber nyt, er det formentlig produceret i

Østen og koster i transport, hver en lille dims 
til pc'en koster meget i naturressourcer at få

produceret. En endnu bedre løsning ville
være at undersøge om komponenten kunne

købes brugt. 



Opgraderer pc’en med 
brugt komponent

Når du opgraderer din computer med en
brugt komponent er du med til at forlænge
computerens levetid. Herved skal der ikke

skal produceres noget nyt for at din pc 
kommer til at virke optimalt igen. Du tænker
bæredygtigt når du vælger dette, det koster
kun minimalt i transport og co2 og er derfor

en rigtig god løsning for kloden.



Køber ny computer

Det koster mindst 250kg co2 og 1,5 ton 
råstoffer at producere en stationær

computer, så det er den dårligste løsning for 
kloden. Hvis du kan opgradere den i stedet, 

er det en meget bedre løsning.



Finder et program til pc'en
der kan løse det

Hvis det er muligt at installere et program 
eller på anden måde opgradere sin pc så

den fungerer optimalt, er det en rigtig god 
løsning på problemet. Husk at slukke din pc 
når den er færdig med at opdatere, når den 
er tændt koster det på co2-rengskabet. Du 
har valgt en rigtig god løsning for kloden.



Finder på noget andet at 
lave 

Vidste du at co2forbruget på det samlede
internetforbrug og de samlede flyrejser er 
det samme? Når du vælger at slukke for 
pc'en har du valgt den bedste løsning for 

kloden, hvis du tilmed også finder på noget
som eks. at hygge med en ven eller spille

fodbold.



Jeg klarer nok lidt "lag"

Du har valgt den bedste løsning for kloden, 
når du lærer at leve med at du ikke altid skal
have det bedste udstyr. Jo længere man kan
bruge sit udstyr, jo bedre er det for kloden.



Der er netop udkommet en ny version af det elektroniske
device du bruger. Hvad gør du?

Køber den med det 
samme

Ønsker mig den til jul
eller fødselsdag

Jeg kører videre med 
min egen



Køber den med det samme

Dit valg er det dårligste for kloden. Det 
koster eks. over 250kg co2 og 1,5 ton 

råstoffer at producere en ny pc. Hvis du hver
gang der kommer en ny version af dit device, 

skal have nyt, er der ikke råstoffer nok i
Verden til at jorden kan nå at genopbygge

dem, og vi slipper simpelthen op for 
råstoffer til at lave nye devices af. Det ville

være bedre hvis du kan lære at bruge det du 
har lidt længere.



Ønsker mig den til jul eller
fødselsdag

Du har valgt en bedre løsning end straks at 
købe nyt. Men når du fokuserer på at dit

udstyr skal skiftes ud bare fordi der kommer
noget, der er bedre, er det ikke så

bæredygtigt. Det koster eks. 250kilo co2 og
over 1,5 ton råstoffer at producere en ny PC. 
Det er godt at kunne vente med at købe nyt, 
men endnu bedre først at udskifte når det 

ikke kan opgraderes mere.



Jeg kører videre med min 
egen

Jo længere du bruger dit device før du 
udskifter det jo bedre. Du har valgt den 

allerbedste løsning for kloden.



Hvordan anskaffer du dig nyt elektronisk udstyr?

Køber det på internettet Køber det brugt

Køber det I butik Arver fra familie eller
venner



Køber det på internettet

Når du anskaffer dig nyt udstyr skal du være
opmærksom på at klimaaftrykket er ret stort. 
Udover det så bruges der ca. 75 kg råstoffer
på at lave én mobiltelefon, det er et problem 
hvis alle skal anskaffe sig nyt for ofte. Kloden

tager lang tid om at lave sine råstoffer, og
hvis alle gjorde som vi gør i dk, skulle der pt

ca. 4 jordkloder til årligt for at der var 
råstoffer nok. Det er et stort problem, du 

kan hjælpe ved at bruge dine apparater lidt
længere og handle brugt. Dit valg er det 

dårligste for kloden.



Køber det brugt

Det er en god ide at købe brugt udstyr. Der 
er flere virksomheder på internettet der har

specialiseret sig i at opkøbe brugt udstyr, 
reparere de og sælge det igen med samme
garanti som nyt udstyr. Eks. er der firmaet

"refurb". Det er en rigtig bæredygtig løsning
at købe brugt udstyr med garanti. Kloden har

brug for at flere tænker på samme måde
som dig.



Køber det I butik

Når du anskaffer dig nyt udstyr skal du være
opmærksom på at klimaaftrykket er ret stort. 
Udover det så bruges der ca. 75 kg råstoffer

på t lave én mobiltelefon, og det er et 
problem hvis alle skal anskaffe sig nyt for 
ofte. Kloden tager lang tid om at lave sine 

råstoffer, og hvis alle gjorde som vi gør i dk, 
skulle der pt ca. 4 jordkloder årligt for at der 
var råstoffer nok. Det er et stort problem, du 
kan hjælpe ved at bruge dine apparater lidt

længere og handle brugt. Dit valg er det 
dårligste for kloden.



Arver fra familie eller
venner

Hvis du overtager udstyr andre ikke kan
bruge til noget, forlænger du dets levetid og
er med til at gøre noget godt for kloden. Der 

bliver smidt alt for meget udstyr ud, som
reelt godt kan bruges mere. Du har valgt den 

allerbedste løsning for kloden.



Hvordan skaffer du dig af med det elektroniske udstyr du 
ikke skal bruge mere?

Smider det I skraldespanden - uden
affaldssortering

Jeg kommer det i spanden til
elektronisk affald

Sætter det til salg Giver det til familie eller venner



Smider det I 
skraldespanden - uden

affaldssortering

Elektronik der enten ikke virker mere eller er 
blevet for langsom, indeholder stadig

værdifulde komponenter som kan bruges
igen. Derudover indeholder de farlige og

miljøskadelige stoffer, som skal håndteres på
den rigtige måde, så det ikke skader miljøet

yderligere. Du har valgt den dårligste løsning
for kloden. Det ville være bedre at aflevere
det på genbrugsstationen eller sælge den 

videre, så den kan bruges så længe den kan.



Jeg kommer det i spanden
til elektronisk affald

Hvis ikke dit device kan bruges mere, er det 
en god løsning at aflevere det til
genanvendelse, hvor de tager de 

komponenter fra der kan bruges, og sørger
for at resten bliver håndteret på den 

miljømæssigt rigtige måde. Det er et godt
valg for klimaet, men hvis det stadig virker -

er det et endnu bedre valg at sælge/give det 
videre så det kan genbruges, inden det bliver

skilt ad til genanvendelse.



Sætter det til salg

Det er den bedste måde for kloden, hvis
elektronisk udstyr bruges så lang tid som

muligt inden det bortskaffes. Jo længere tid
det bruges, jo færre nye devices skal der 

produceres, og det er meget ressourcetungt
at producere elektroniske devices. Du har

valgt den bedste løsning for kloden.



Giver det til familie eller
venner

Det er den bedste måde for kloden, hvis
elektronisk udstyr bruges så lang tid som

muligt inden det bortskaffes. Jo længere tid
det bruges, jo færre nye devices skal der 

produceres, og det er meget ressourcetungt
at producere elektroniske devices. Du har

valgt den bedste løsning for kloden.



Mad



Det er vinter og morgen, hvad skal du have til morgenmad?

Skyr med danske bær og mysli Smoothie med avocado, banan, 
mango og yoghurt 

æg, bacon, brunchpølser og
brød, smør og juice Guldkorn med mælk

Skyr med banan og mysli



Skyr med danske bær og
mysli

Dit valg er knap så godt for klimaet.  Skyr og
mysli er et godt valg, men danske bær
produceres om vinteren i opvarmede

drivhuse og koster på klimaaftrykket. Det ville
være allerbedst at bruge frugt som æble og

pære om vinteren. 



Skyr med banan og mysli

Dit valg er et godt valg for klimaet. Selvom
banan transporteres langt i lastbil og med 
skib, er det en del bedre at vælge end eks. 
bær, da de enten flyves til dk om vinteren

eller dyrkes i opvarmede drivhuse.  De tunge
frugter har en lang holdbarhed og kan holde
til den mere klimavenlige transport som skib
og lastbil er. Man skulle tro at det var et skidt

valg at vælge frugt fra den anden ende af
Verden, men det er faktisk meget værre at 

vælge bær fra opvarmede drivhuse i
Danmark!



Smoothie med avocado, 
banan, mango og yoghurt 

Dit valg er godt for klimaet, da det er 
sæsonvarer. Selvom banan, avokado og

mango transporteres langt i lastbil og med 
skib, er det en del bedre at vælge end eks. 
bær, da de enten flyves til dk om vinteren

eller dyrkes i opvarmede drivhuse. De tunge
frugter har en lang holdbarhed og kan holde
til den mere klimavenlige transport som skib
og lastbil er. Man skulle tro at det var et skidt

valg at vælge frugt fra den anden ende af
Verden, men det er faktisk meget værre at 

vælge bær fra opvarmede drivhuse i
Danmark!



æg, bacon, brunchpølser og
brød, smør og juice

Dit valg er det dårligste for klimaet og det er 
mest fordi kød, bacon og smør er kommer
fra produktionsdyr, som er en af de dyreste

for klimaet at producere. Du kunne eks. 
halvere dit klimaaftryk ved blot at skifte

pølserne ud med ”baked beans” i stedet.



Guldkorn med mælk

Du har truffet et rigtigt godt valg for klimaet, 
guldkorn og andre morgenmadsprodukter

koster ikke så meget for klimaet at 
producere, og fordi det kan holde sig længe, 

er der hellerikke så meget madspild
forbundet med valget. Til gengæld er 

guldkorn ikke så godt for din sundhed pga. 
det høje sukkerindhold.



Hvad vælger du til aftensmad?

Okseburger Sushi

Kylling, pasta og salat En vegetarisk ret med det jeg
har i min køkkenhave

Frikadeller med kartofler og
sovs



Okseburger

Det er dyrt på klimakontoen at spise retter
med okse og lammekød. Det handler om 

både produktion af deres mad, deres prutter
og bøvser, håndtering af kødet og

tilberedningen af det. Det tager lang tid at 
producere oksekød, de skal spise meget

mad før de kan slagtes og blive til
menneskeføde. Hvis du i stedet vælger en
ret med kylling, gris eller fisk kan du faktisk
spare mellem 70 og 90% på klimaaftrykket.



Frikadeller med kartofler
og sovs

Det er en god løsning for klimaet at du 
vælger en ret med svinekød fremfor okse. 

Hvis du skulle gøre det endnu bedre, kunne
du vælge en vegetarisk ret og måske endda
dyrke dine egne grøntsager. Hvis du dyrker

dine egne grøntsager, er der minimalt
madspild, transport og bearbejdning af dem, 

da du henter dem når du skal bruge dem.



Sushi

At spise fiskeretter er godt for klimaet. Men vidste
du at en fisk, selvom den er fanget i Esbjerg og

serveres i Esbjerg, faktisk ofte er blevet
transporteret rundt i hele verden for at blive

bearbejdet til det vi ser i køledisken eller får serveret
på restauranterne. En rejse på over 40.000 km bare 
for at få skindet af, benene ud og blive vendt i rasp. 
Det er lidt vildt at tænke på. Det er en god løsning at 

vælge fisk, du kan evt. tænke over at jo mindre
fisken er tilberedt når du køber den, jo kortere rejse

har den været på – og jo bedre er det for klimaet.



Kylling, pasta og salat

Du har valgt en god løsning for klimaet. En af
de letteste og mest effektive spareråd er at 

skifte okse ud med kylling i sine 
middagsretter. Hvis du skulle gøre det 

endnu bedre, kunne du vælge en menu 
uden kød. Det er den allerbedste løsning, jo 

mere vi kan vælge plantebaseret mad 
fremfor animalsk – jo bedre.



En vegetarisk ret med det 
jeg har i min køkkenhave

Du har valgt den allerbedste løsning for 
klimaet. Hvis alle gjorde som dig og dyrkede

sine egne grøntsager, ville madspild og
co2forbruget på mad være drastisk lavere. 

Der er minimalt madspild, transport og
håndtering af grøntsager, hvis man henter

dem direkte hvor de gror når du skal bruge
dem.



Hvordan forholder du dig til madspild?

Jeg tænker ikke over det Jeg gemmer madrester og bruger
dem til nye retter eller i madpakken

Vi har høns, de får alle rester og laver dem 
om til æg Vi smider resterne ud



Jeg tænker ikke over det

Det er rigtig skidt for klimaet hvis vi alle gør som dig. 
Ved du at 1/3 af alt den mad der produceres i

Verden går tabt på den ene eller anden måde? Det 
svarer til at hver gang der er 3 lastbiler fulde af mad, 

bliver maden i den ene aldrig spist. Prøv at tænke
over at den mad der er i butikkerne allerede har
kostet klimaet meget i produktion og transport 

inden det er kommet dertil. Køb kun det du skal
bruge og tilbered ikke mere ad gangen end du kan

spise.



Jeg gemmer madrester og
bruger dem til nye retter

eller i madpakken

Dit valg er det bedste for klimaet. Ved du at 
36% af det samlede madspild er knyttet

direkte til aftensmaden i husholdningerne?



Vi har høns, de får alle 
rester og laver dem om til

æg

Dit valg er rigtig godt for klimaet. Det er 
genialt med høns. Men tænk dog over ikke at 
lave mere mad end du kan spise. Det er godt

at give resterne til dyr, så det ikke går tabt. 
Men høns behøver ikke tilberedt mad, de 

kan i princippet finde deres mad selv hvis de 
bor på landet og får lov til at gå frit omkring.



Vi smider resterne ud

Dit valg er ikke så godt for klimaet. Ved du at 
36% af det samlede madspild er knyttet

direkte til aftensmaden i husholdningerne? 
Der er mange ressourcer forbundet med 

produktion af mad, transport af mad, salg af
mad og tilberedning af mad. Meget er 

allerede kasseret inden det når frem til
butikkerne pga. udseende, beskadiget

emballage osv. Det ville være bedre hvis du 
eksempelvis brugte resterne dagen efter i

madpakken.



Du er i byen med vennerne og I skal have noget at spise, hvad vælger du?

Ta´selv bord med masser af
forskelligt kød og tilbehør Kyllingeburgermenu

Sushi Pomfritter

Okseburgermenu



Ta´selv bord med masser af
forskelligt kød og tilbehør

Du har valgt at spise det sted der koster
klimaet allermest. Der er meget madspild
forbundet med en buffet med så mange 
valgmuligheder. Da alt har en begrænset
holdbarhed, vil der helt automatisk blive

kasseret meget mad.



Okseburgermenu

Det er dyrt på klimakontoen at spise retter
med okse og lammekød. Det handler om 

både produktion af deres mad, deres prutter
og bøvser, håndtering af kødet og

tilberedningen af det. Det tager lang tid at 
producere oksekød, de skal spise meget

mad før de kan slagtes og blive til mad. Hvis
du i stedet vælger en kyllingeburgermenu

kan du faktisk spare 84% på klimaaftrykket. 
Det er jo en hel del bedre.



Kyllingeburgermenu

Det er en fin løsning for klimaet. Du sparer 
84% på klimakontoen i forhold til en

okseburgermenu, og det er ret meget. Hvis
du skulle gøre det endnu bedre, kunne du 

vælge en menu uden kød. Det er den 
allerbedste løsning, jo mere vi kan vælge
plantebaseret mad fremfor animalsk – jo 

bedre.



Sushi

At spise fiskeretter er godt for klimaet. Men 
vidste du at en fisk, selvom den er fanget i

Esbjerg og serveres i Esbjerg, faktisk ofte er 
blevet transporteret rundt i hele verden for 
at blive bearbejdet til det vi ser i køledisken
og får serveret på restauranterne. En rejse
på over 40.000 km bare for at få skindet af, 
benene ud og blive vendt i rasp. Det er lidt
vildt at tænke på. Det er en god løsning at 

vælge fisk, du kan evt. tænke over at jo 
mindre fisken er tilberedt når du køber den, 

jo kortere rejse har den været på – og jo 
bedre er det for klimaet.



Pomfritter

Du har valgt den allerbedste løsning for 
klimaet. Den største effekt på klimaet har
det, hvis du i stedet for retter med kød –
spiser plantebaseret mad – det vi også

kalder vegetarisk fremfor animalsk. Dog er 
pomfritter nok ikke i længden bedst for din 

sundhed



Transport og rejser



Du skal planlægge en uges ferie. Hvad vælger du at lave?

Chartertur - med fly Udlandsrejse med bus eller tog

Campingferie I Danmark Cykelferie I Danmark



Chartertur - med fly

Du har valgt en af de dårligste løsninger for 
kloden. Fly er absolut den transportform der 
udleder mest co2, og charterrejser er for det 

meste rejser hvor der ikke spares på
forbrug, men nærmere overforbruges i alle 

henseender.



Udlandsrejse med bus eller
tog

En udlandsrejse med bus eller tog er 
bestemt den bedste transportform når du 

skal længere end du kan cykle. Når du 
vælger offentlige transportformer, er du 

oftest også bevidst om hvordan du 
forbruger, og din ferie er dermed mere 

bæredygtig end hvis du valgte charterrejsen
med fly. Ved du at en let måde at vælge
bæredygtigt ifht. hotel er at se efter EU-

blomsten? EU-blomsten er et mærke
hoteller kan få hvis de lever op til særligt

strenge krav mht. klimaet.



Campingferie I Danmark

Du har valgt en ferieform der generelt er en
bæredygtig form for ferie. Når man vælger

camping, kan det dog være meget forskelligt
hvor klimabevidst man er. Hvis man eks. skal

have den største campingvogn med det 
nyeste udstyr, laver mere mad end der kan

spises, køber mere end man har behov for –
hælder det til den forkerte side. Men 

transportmæssigt er ferie i Danmark på
toppen.



Cykelferie I Danmark

Du har valgt den allermest bæredygtige
ferieform. Transporten til og på ferien er 
vigtig for ens co2-aftryk. Hvis du også er 
kritiks ifht. hvilke campingpladser eller

hoteller du vælger på din ferie, så hold øje
med svanemærket. De steder der er 

svanemærkede lever op til en række strenge
krav ifht. rengøring, mad, affald, forbrug og

miljøhensyn generelt.



Du skal til sport, hvordan kommer du derhen?

Bil KnallertBus

CykelTogGår



Bil

Du har valgt den dårligste løsning for klimaet, 
medmindre det er en elbil du kører i. At køre
en person i en bil er den største belastning
for klimaet af de valgmuligheder du havde. 
Hvis I altid fylder en bil, er det ikke så slemt. 
Er der 4-5personer i bilen svarer det til at 

tage bussen. 



Bus

Du har valgt en god løsning for kloden. At 
tage offentlig transport er en god løsning

hvis mange bruger den. Tog er den bedste
løsning ifht. offentlig transport, der udleder

en tur 1/4 ifht. en bustur.



Knallert

Du har valgt en løsning der udleder en del 
co2, og derfor ikke er så god for klimaet. 

Faktisk udleder en knallert 3 gange så meget
som hvis du tog bussen. Men hvis du i stedet

kører på elknallert, vil du kun bruge en
tiendedel af det du bruger nu på dine 

knallertture.



Tog

Du har valgt den bedste løsning for klimaet, 
hvis det er for langt til at cykle eller gå. Hvis
det er en kort tur kan du overveje at cykle

eller gå, da du så slet ikke udleder noget co2, 
og samtidig får motion og frisk luft.



Cykel

Yes - det er absolut den bedste løsning at 
tage cyklen eller gå. Når først cyklen er 

anskaffet, koster den ikke klimaet noget at 
bruge.



Gå

Yes - det er absolut den bedste løsning at gå. 
Det koster ingenting for klimaet - og er godt

for både hjerne og krop.



Du skal i skole, hvordan kommer du derhen?

Bil KnallertBus

CykelTogGår



Bil

Du har valgt den dårligste løsning for klimaet, 
medmindre det er en elbil du kører i. At køre
en person i en bil er den største belastning
for klimaet af de valgmuligheder du havde. 
Hvis I altid fylder en bil, er det ikke så slemt. 
Er der 4-5personer i bilen svarer det til at 

tage bussen. 



Bus

Du har valgt en god løsning for kloden. At 
tage offentlig transport er en god løsning

hvis mange bruger den. Tog er den bedste
løsning ifht. offentlig transport, der udleder

en tur 1/4 ifht. en bustur.



Knallert

Du har valgt en løsning der udleder en del 
co2, og derfor ikke er så god for klimaet. 

Faktisk udleder en knallert 3 gange så meget
som hvis du tog bussen. Men hvis du i stedet

kører på elknallert, vil du kun bruge en
tiendedel af det du bruger nu på dine 

knallertture.



Tog

Du har valgt den bedste løsning for klimaet, 
hvis det er for langt til at cykle eller gå. Hvis
det er en kort tur kan du overveje at cykle

eller gå, da du så slet ikke udleder noget co2, 
og samtidig får motion og frisk luft.



Cykel

Yes - det er absolut den bedste løsning at 
tage cyklen eller gå. Når først cyklen er 

anskaffet, koster den ikke klimaet noget at 
bruge.



Gå

Yes - det er absolut den bedste løsning at gå. 
Det koster ingenting for klimaet - og er godt

for både hjerne og krop.



Ting til hjemmet og dig



Du skal have nye møbler til dit værelse, hvad gør du?

Jeg smider det meste ud og køber
nye møbler og effekter så det bliver

trendy igen

Jeg sorterer i mine ting og overvejer
om jeg har brug for alle de ting og

møbler

Jeg rydder op og går i genbrug eller
køber brugt på nettet, så mit værelse

får et nyt look



Jeg smider det meste ud og køber
nye møbler og effekter så det bliver

trendy igen

Det er ikke godt for kloden at du smider ud
og køber ting bare fordi du synes noget er 

blevet kedeligt at se på. Vidste du at vi i
Danmark forbruger så meget af klodens

ressourcer at hvis alle gjorde som os, havde
vi brug for 4 jordkloder for at have nok
ressourcer. Det ville være godt hvis du 

overvejer om det du har kan bruges længere
inden det kasseres. Måske kan du tilføje en
detalje fra gemmerne eller flytte rundt på

møblerne i stedet.



Jeg sorterer i mine ting og overvejer
om jeg har brug for alle de ting og

møbler

Du har den helt rigtige holdning til tingene, 
hvis vi skal passe på kloden i fremtiden. Det 
nytter ikke noget at alle bare forbruger løs, 
når vi i forvejen bruger 4 gange så meget

som kloden kan nå at genoprette. Bliv ved
som du gør og fortæl andre om det!



Jeg rydder op og går i genbrug eller
køber brugt på nettet, så mit

værelse får et nyt look

Det er fint at købe genbrug, jo længere ting 
bruges før de kasseres jo bedre. Men faktisk

ville det være endnu bedre hvis du 
overvejede om det var nødvendigt at skaffe
sig nye ting til sit værelse, eller om man med 
oprydning og ting fra gemmerne kunne gøre

det hyggeligt igen. Vi har vænnet os for 
meget til at der skal anskaffes nyt når noget

bliver kedeligt. Du kan prøve i stedet at 
tænke om det er nødvendigt.



Når du skal anskaffe dig en ny ting, hvilke overvejelser gør du dig så?

Jeg går efter det der er mest
populært

Jeg køber kvalitet, så det holder 
længere

Jeg undersøger om jeg har noget jeg
kan bruge først, ellers finder jeg det 

brugt
Jeg overvejer nøje om jeg behøver at 

anskaffe mig noget overhovedet

Jeg ser efter hvor bæredygtigt det er 
produceret



Jeg går efter det der er 
mest populært

Det er ikke godt at det er din første
overvejelse. Der er så mange instanser der 
vil påvirke dig til hvad du har brug for og få
dig til at købe. Vores forbrug i Danmark er 
blevet alt for højt og vi skal til at tænke på

om vi har brug for alle de ting vi anskaffer os. 



Jeg ser efter hvor
bæredygtigt det er 

produceret

Det er godt at du overvejer hvordan det er 
produceret, hvis du har behov for at 

anskaffe dig noget. Endnu bedre er det hvis
du kan finde noget brugt eller upcyckle

noget du allerede har. Kloden har ikke nok
ressourcer til at vi køber så mange ting som

vi gør i Danmark. Vi skal bruge tingene
længere tid af gangen.



Jeg køber kvalitet, så det 
holder længere

Det er en god overvejelse at købe noget der 
holder længe modsat at købe billige ting der 
ikke holder ret længe. Når du køber kvalitet, 
har du som regel også overvejet nøje at det 
er noget du rigtig gerne vil have og bliver på
den måde også gladere for dit køb. Vi skal til

at tænke anderledes omkring forbrug, vi 
køber generelt alt for mange ting i forhold til
hvad kloden har ressourcer til at generere.



Jeg undersøger om jeg har noget jeg
kan bruge først, ellers finder jeg det 

brugt

Det er en rigtig god ide at undersøge om 
man har noget der kan bruges inden man 
anskaffer sig en ny ting og alternativt finder 

noget der kan genbruges. Vi skal til at tænke
anderledes omkring forbrug, vi køber

generelt alt for mange ting i forhold til hvad
kloden har ressourcer til at generere. 



Jeg overvejer nøje om jeg
behøver at anskaffe mig

noget overhovedet

Du er fantastisk, den holdning ville det være
godt hvis alle havde. Vi skal have nedbragt

vores forbrug i DK med 80%, og derfor er vi 
nød til at begynde at tænke som dig; har vi 

overhovedet brug for alt det vi anskaffer os.



I hvor høj grad har du fokus på emballage?

Jeg tænker ikke over det Jeg ser på om det er 
genavendeligt/bæredygtigt

Jeg medbringer altid selv poser når jeg
handler

Jeg køber kun steder der sælger
varer i løsvægt uden emballage og
medbringer mine egne bøtter og

poser



Jeg tænker ikke over det

Uha det er ikke godt for kloden at du slet
ikke tænker over det. Der bliver brugt

ufattelige mængder af pap og plastik på at 
pakke varer ind på den ene og anden måde. 

Hvis du tænker på at for hvert ton pap 
kunne 17 store træer stadig stå med roden i
jorden og hjælpe med at omsætte co2, kan

du nok se at vi må begynde at overveje hvad
vi gør, når vi har store udfordringer med co2 
– som er med til at kloden bliver for varm, og

livet på jorden har dystre udsigter



Jeg ser på om det er 
genavendeligt/bæredygtigt

Det er godt du tænker over om det er 
bæredygtigt eller genanvendeligt, men 
husker du også at genanvende det eller

affaldssortere det rigtigt, ellers har det kun
begrænset effekt at du køber det – det skal

stadig produceres. 



Jeg medbringer altid selv poser når
jeg handler

Du har truffet et godt valg og er godt på vej
til at blive en mere ansvarlig forbruger. Du 

kunne også se på om du kunne vælge varer
med ingen eller begrænset ekstra

emballage. Er eks. agurken eller bananerne
eller tandpastaen pakket i ekstra plastik og

pap der kunne være sparet? 



Jeg køber kun steder der sælger
varer i løsvægt uden emballage og
medbringer mine egne bøtter og

poser

Fantastisk – du har truffet et valg kloden
bliver glad for. Ved at fokusere på varer

uden ekstra emballage, sparer man både på
co2 i produktion og transport, men også

vigtige naturressourcer som træer og olie. 



Forbrug



Hvor meget bruger du elektroniske devices?

højst 1-2  timer om dagen 3-4 timer om dagen

5-6 timer Det meste af dagen



højst 1-2  timer om dagen

Super – hvis alle gjorde som dig, ville vi have 
en chance for at nedbringe det alt for høje
co2-aftryk vi i dag har i Danmark. Vidste du 
at vi bruger ca. 17 ton co2 pr Dansker om 

året? Og at vi faktisk skal ned på på ca. 3 for 
at kloden kan holde til det?



3-4 timer om dagen

Du har et fint forbrug, men hvis du kan
bruge dine devices endnu mindre ville det 
være rigtig godt.  Vidste du at vi bruger ca. 

17 ton co2 pr Dansker om året? Og at vi 
faktisk skal ned på på ca. 3 for at kloden kan

holde til det? Elforbruget ifht. elektroniske
devices betyder meget på co2regnskabet.



5-6 timer

Du bruger dine devices meget – og det er 
ikke så godt for klimaet. Vi er i Danmark ikke
så gode til at passe på klimaet, som vi selv

tror. Vi skal faktisk spare 80% i forhold til det 
vi gør i dag, for at der kommer balance i

klimaregnskabet. Et rigtigt godt sted for dig 
at starte er at se om du kan nedbringe de 
timer dine devices er tændt, for de har en

stor post i regnskabet!



Det meste af dagen

Det er noget skidt for kloden at du har
devices tændt hele dagen. Vi er i Danmark
ikke så gode til at passe på klimaet, som vi 

selv tror. Vi skal faktisk spare 80% i forhold til
det vi gør i dag, for at der kommer balance i
klimaregnskabet. Et rigtigt godt sted for dig 
at starte er at se om du kan nedbringe de 
timer dine devices er tændt, for de har en

stor post i regnskabet!



Tænker du over hvor meget vand du bruger?

Ja hele tiden Jeg bruger bare løs

Jeg tænker over at slukke vandet når jeg
ikke bruger det

Jeg smider først tøj til vask når det 
er beskidt



Ja hele tiden

Du har valgt den løsning, der er allerbedst
for klimaet. Men vidste du at det sted der 
bruges de allerstørste mængder vand er i

fødevareproduktionen? Vidste du at det eks. 
koster 1700 liter for 100 gram chololade? 
Sammenlignet med det koster det 35 liter 
vand at producere 100 gram jordbær. Så
hvis der skal spares store mængder vand, 

skal man faktisk tænke over hvad man 
spiser.



Jeg bruger bare løs

Uha det er ikke godt for kloden. Tilmed er 
det vand du bruger så godt at det kan
bruges som drikkevand. Nogle steder i

Verden kan man ikke drikke vandet før det 
bliver renset. Vi kan ikke bare blive ved at 

bruge som vi gør i dag, så slipper 
ressourcerne op.



Jeg tænker over at slukke vandet når
jeg ikke bruger det

Det er super at du tænker over det, det er vi 
alle nød til at gøre, ellers slipper 

ressourcerne op. Vidste du at de allerstørste
mængder vand bruges i

fødevareproduktionen? Eks. koster det 1500 
liter vand at producere 100g. oksekød. 

Sammenlignet med det koster det 35 liter at 
producere 100g jordbær. Så skal vi spare de 

store mængder vand, skal vi tænke over 
hvad vi spiser.



Jeg smider først tøj til vask når det 
er beskidt

Super at du tænker over det i forbindelse med 
tøjvask. Vi bruger meget vand når vi vasker os selv
og vores tøj. Hvis vi kan spare og ikke vaske hver

gang vi har brugt tøj, men ser efter om det er 
beskidt o bruger det lidt længere inden vi vasker

det, gør vi kloden en tjeneste. Men vidste du at det 
sted der bruges de allerstørste mængder vand er i
fødevareproduktionen? Vidste du at det eks. koster
1700 liter for 100 gram chokolade? Sammenlignet
med det koster det 35 liter vand at producere 100 

gram jordbær. Så hvis der skal spares store 
mængder vand, skal man faktisk tænke over hvad

man spiser.



Tænker du over hvor meget el du bruger?

Jeg slukker altid for lys og devices 
når jeg ikke skal bruge det

Alle mine devices står altid på stand 
by

Jeg regner med andre styrer det med 
at slukke for tingene



Jeg slukker altid for lys og devices 
når jeg ikke skal bruge det

Fantastisk – du gør det der er bedst for 
kloden. Vidste du at elektronisk udstyr står

for over 40% af vores energiforbrug i DK? Og
at det tal for blot 20 år siden var på 19%. Vi 

har brug for at alle tænker som dig. 



Alle mine devices står altid på stand 
by

Det er ikke så godt at lade sine apparater stå
på standby, hvis du tænker på klimaet. Over 

40 % af vores samlede energiforbrug i DK 
kommer fra elektronisk udstyr, og det er det 
dobbelte end for bare 20 år siden. Vi er nød
til at gøre noget ved det, og det første vi kan
gøre er at slukke de apparater vi ikke bruger. 
Ved du godt det er en myte at apparater ikke

kan tåle at blive slukket helt? 



Jeg regner med andre styrer det 
med at slukke for tingene

Uhh, det er ikke godt for klimaet hvis alle 
tænker som dig. Vi er nød til at tænke os om 
i fremtiden. Vidste du at hver Dansker har et 
klimaaftryk på 17 ton co2 hvert år? Og at vi 

skal ned på 3 ton årligt for at det er i balance 
i forhold til klodens ressourcer? Det er vigtigt

at vi alle begynder at tænke os om mht. 
Vores forbrug. Og eftersom elektroniske

devices står for over 40 % af den energi vi 
bruger, er det et rigtigt godt sted at starte! 



Hvad bruger du mest din telefon til?

Streaming Høre podcasts og radio

Snakke i telefon og sende
tekstbeskeder



Streaming

At streame film er en af de tungeste poster ifht
energiforbrug på elektroniske devices. Hvis du kan

nøjes med at høre lyd, ville du kunne du spare 
halvdelen ifht den energi du bruger. Det gælder

også når du holder møder på teams. Sluk for 
kameraet så du kun hører lyd. I øvrigt er der en

skjult co2fælde gemt i streaming. Hvis du streamer 
når du er på 4Gnet – altså uden for wifidækning, 

koster det klimaet dyrt fremfor når du streamer via 
wifi. Det kan man ikke sådan se nogen steder, så

derfor er der mange, som bruger det uden at vide at 
det er rigtig skidt for kloden.



Høre podcasts og radio

Det er fantastisk at du bruger lyd fremfor
billedstreaming. Det koster rigtig meget på

klimakontoen at se film via streaming. Når du 
i stedet kan nøjes med blot at høre lyd, også
hvis du eks. er på teamsmøder, så sparer du 

faktisk halvdelen af den energi der skal
bruges ifht. hvis du også bruger billedet.



Snakke i telefon og sende
tekstbeskeder

Du bruger din telefon til det der har det 
laveste klimaaftryk og det er fantastisk for 

kloden.


