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Denne bog er blevet til i et samarbejde med min kæreste Tanja Eiberg. Den er 
tænkt som en samling tips og gode råd til, hvad du selv kan gøre for at skabe 
en grønnere hverdag. Samtidig har ideen været at vise, at en grønnere hverdag 
også kan spare dig for penge. For om vi vil det eller ej, er vores pengepung stadig 
en stor motivationsfaktor for mange af os. Blå tal på bankkontoen er en fordel, 
hvis vi skal nå det langsigtede mål: et bedre miljø, begrænsning af klimaforan-
dringerne og øget sundhed. Men heldigvis følges økonomi og energibesparelser 
næsten altid ad.

I det første kapitel kan du orientere dig om CO2, CO2-udledning, og hvilken 
betydning og konsekvenser, det har for vores klima. Dernæst følger en række 
kapitler med gode råd og tips til, hvordan du selv sparer CO2, skåner miljøet, 
sparer energi og ikke mindst sparer penge – hvis bare du handler lidt anderledes 
i hverdagen. 

Bogen udkom oprindelig i 2008. Men for nylig kom jeg i kontakt med det klima-
venlige el-selskab Modstrøm, og vi blev enige om at genudgive Grønne Sparetips 
i denne e-bogs-version som en gave til alle Modstrøms kunder. Enkelte af oplys-
ningerne bærer præg af at være et par år gamle – nogle hjemmesider findes ikke 
mere eller har skiftet adresse, og en institution som Elsparefonden (senere: Go’ 
Energi) er ganske enkelt nedlagt, hvilket i sig selv jo er ret tankevækkende. Men 
langt de fleste tips og tricks holder stadig, og jeg håber, at du vil omsætte en del af 
de praktiske råd i din egen hverdag. 

Bogen er tænkt som en inspirationskilde til en grønnere livsstil. Læs den – og 
brug den!

God fornøjelse!
Tanja og Kuno

�

Denne bog er blevet til i et samarbejde med min kæreste tanja eiberg og er 
bygget på ideen om at samle tips og gode råd til, hvad man selv kan gøre for at 
skabe en grønnere hverdag. samtidig har ideen også været at vise, at en grønnere 
hverdag ud over at skabe et bedre miljø også kan spare os for penge. For en stor 
motivationsfaktor for mange af os er, om vi vil det eller ej, vores pengepung. 
Den kortsigtede gulerod, nemlig blå tal på bankkontoen, må siges at være nok så 
motiverende og er derfor en vigtig faktor til at nå det langsigtede mål: et bedre 
miljø, bremse klimaforandringerne og få mere sundhed.

Bogen handler primært om, hvad vi som familie og enkeltindivider selv kan 
gøre. overordnet set drejer det sig selvfølgelig også om, at vi som forbrugere 
sender et samlet signal til politikere og producenter om, at vi ønsker en grønnere 
fremtid. 

Mens jeg som gør det selv-ekspert i det offentlige rum primært tænker den bære-
dygtige vinkel ind i mit arbejde med byggeri og håndværk, har min kæreste tanja 
mere fokus på det nære. Hun har klare holdninger til, at vi selv kan og skal gøre 
noget for at skabe bedre klima-, miljø- og sundhedsforhold, og holder især sit fokus 
på, hvordan man selv med små ændringer i dagligdagen kan indvirke positivt på 
miljøet, familiens sundhed og ikke mindst på husholdningsbudgettet.

i det første kapitel kan man orientere sig om Co2, Co2-udledning, og hvilken 
betydning og konsekvenser det har for vores klima. Dernæst følger en række 
kapitler med gode råd og tips til, hvordan man sparer Co2, skåner miljøet, spa-
rer energi og ikke mindst sparer penge, hvis man handler lidt anderledes i sin 
hverdag. Bogen er tænkt som en inspirationskilde til en grønnere livsstil – læs 
den og brug den!

god fornøjelse!

tanja og kuno

Forord
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KlImaForandrInger

 
Vi hører det hele tiden og oplever det også på egen krop. temperaturen stiger, 
vores vintre bliver varmere, skisæsonen bliver kortere, og der sættes hele tiden 
nye varmerekorder. Vinteren 2006/2007 var den hidtil varmeste, og sne kommer 
der ikke meget af i disse år. ekstreme vejrforhold opleves oftere, og vi konfron-
teres med reportager om oversvømmelser, mudderskred, tørke og voldsomme 
orkaner – både fra fjerntliggende egne af verden, men også fra europa og sågar 
fra Danmark.
 Der er diskussioner om, hvorvidt de nuværende klimaforandringer er natur- 
eller menneskeskabte. klimaforandringer er som bekendt ikke nye i Jordens 
lange historie, men Fn’s klimapanel, iPCC (intergovernmental Panel on Climate 
Change), har i sin rapport fra 2007 påpeget, at det er mere end 90 procent sikkert, 
at den globale opvarmning siden midten af 1900-tallet primært skyldes de driv-
husgasser, som vi selv udleder i atmosfæren, det være sig fra fossile brændstoffer 
(kul, olie og naturgas), fra landbruget, industrien, skovafbrænding m.m. For at 
sætte tingene lidt i perspektiv så er 80 procent af verdens energiforsyning, som 
tingene ser ud i dag, baseret på fossile brændstoffer. 
 klimapanelet påpeger også, at den globale opvarmning i øjeblikket foregår i et 
langt hurtigere tempo, end man tidligere har observeret. Den globale opvarmning 
er altså kommet for at blive, medmindre vi griber ind og bremser den. Miljømini-
steriet har derfor en igangværende klimakampagne, hvor alle danskere opfordres 
til at spare 1 ton Co2 om året. Men 1 ton er slet ikke nok, for hvis udledningen 
skal ned i et acceptabelt niveau, handler det ifølge Fn’s klimapanel om mere 
end en halvering af det samlede udslip på verdensplan frem til år 2050, og i den 
vestlige del af verden, hvor udslippet er højest, vil det betyde en endnu højere 
reduktion. 

hvad sker der med jorden,  
hvis ingen gør noget?
De resultater, Fn’s klimapanel er kommet frem til, viser med al tydelighed, at 
Jorden bliver væsentlig varmere i fremtiden. 
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 Hvis ikke der handles og laves en global indsats, vil middeltemperaturen 
sandsynligvis stige 2-4 grader inden år 2100. Forskere har opstillet et ”skræk-
scenarium” om, at temperaturstigningen kan nå helt op på 6 grader. siden år 1750, 
altså det tidspunkt, hvor vi for alvor begyndte på skovrydning samt afbrænding af 
kul, olie og gas, har Jorden allerede oplevet en stigning på næsten 1 grad. samtidig 
fastslår klimapanelet, at øget smeltning af havis og gletsjere samt opvarmning af 
havene vil bidrage til et stigende havniveau. Det forudses således, at havniveauet 
vil stige 0,2-0,6 meter inden år 2100. 
 Der hersker stor usikkerhed om, hvad de eksakte konsekvenser vil blive af 
klimaændringerne. ingen ved, hvad det betyder, når ørknerne breder sig, isen 
smelter, og dyre- og plantearter udryddes. Det eneste, man ved med sikkerhed, 
er, at der skal handles nu! 
 
    Hvad er drivhuseffekt og global opvarmning?
Drivhuseffekten er som udgangspunkt en naturlig og nødvendig proces, der hol-
der på varmen, ligesom tilfældet er i et drivhus. Populært sagt har drivhusgas-
serne den effekt, at de lægger sig som et lag eller en dyne om Jorden og dermed  
holder på varmen. Uden de naturlige drivhusgasser ville Jorden i gennemsnit 
være 33 grader koldere, og der ville være konstant istid.
 Det skadelige ved drivhuseffekten er, at vi påvirker den naturlige 
proces. siden man begyndte at anvende kul, olie og naturgas, er 
særligt udledningen af Co2 steget markant. Drivhusgasserne 
tæller bl.a. også metan, lattergas, ozon og CFC’er. andelen af 
metan er også steget kraftigt og skyldes først og fremmest 
husdyrenes prutter og bøvser, men er også et resultat af pro-
duktionen i kulminer og på rismarker. Herudover er der også 
forskellige industrigasser, som bl.a. kommer fra produktio-
nen af skumplast, køleanlæg m.m. 
 Det øgede udslip af drivhusgasser betyder en øget driv-
huseffekt og heraf en stigning i den globale opvarmning. 
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Vidste du
     at den varmeste vinter i Danmark i over 100 år blev registre-
ret i 2006/2007 med en middeltemperatur på 4,7 grader. Vinteren 
2007/2008 blev registreret som den fjerdevarmeste, siden målingerne 
begyndte i 1875. Her blev gennemsnitstemperaturen målt til 4,1 grader. 

     at FN’s klimapanel blev oprettet i 1988 og hidtil har udgivet fire ho-
vedrapporter i hhv. 1990, 1995, 2001 og 2007. Den fjerde rapport er ud-
arbejdet af 1.200 uafhængige videnskabsforfattere og 2.500 uafhængige 
forskere fra mere end 100 lande.

     at temperaturstigningen er størst i Arktis, hvor den er to gange stør-
re end det globale gennemsnit. 

     at verdenshavene er steget med knap 8 cm i perioden 1961-2003. 

     at to ud af fem dyrearter risikerer at blive udryddet som konsekvens 
af klimaforandringer. 

     at hedebølgen, der plagede Europa i 2003, kostede 27.000 menne-
sker livet. 

     at en temperaturstigning på 2 grader kan give 210 millioner nye til-
fælde af malaria. 

     at de vejrrelaterede naturkatastrofer i 1990’erne krævede ca. 600.000 
dødsofre.
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    Hvad er CO2? 

Co2 er en luftart, der også kaldes kuldioxid. Co2 dannes ved afbrænding af orga-
nisk materiale og ved forskellige gæringsprocesser. Herudover er der Co2 i den 
luft, mennesker og dyr udånder. en del af den Co2, der dannes på Jorden, opta-
ges af Jordens træer og planter, samt havene. 
 Vi udleder også Co2 ved produktion af el og varme, og når vi kører i vores ben-
zin- eller dieseldrevne biler. Herudover bidrager vi til den globale Co2-udledning, 
når vi køber mad og andre produkter, der har krævet energi at fremstille. i det 
hele taget betyder al vores daglige gøren og laden udslip af Co2.

    Hvem udleder mest CO2?
i virkeligheden er det jo os selv! Vores levevis betyder højt udslip af Co2. globalt 
set er den største synder dog energisektoren, som står for 36 procent af det to-
tale udslip, skarpt forfulgt af transportsektoren, der står for 27 procent af det 
totale Co2-udslip. i forhold til transport er flyrejser meget Co2-tunge – ca. tre 
gange så meget som hvis vi transporterer os med bil. Der er en forventning om, 
at flytrafikken i højere grad end nu vil intensiveres i fremtiden.
 Bilismen står også for sin del, ikke mindst fordi antallet af biler hele tiden sti-
ger. Det er opgjort, at der i år 2000 var 561 millioner biler på Jorden, og det for-
udses af oeCD, at der i år 2010 vil være 707 millioner af slagsen. 

    Hvad er mit eget forbrug af CO2?
i Danmark udleder vi årligt i gennemsnit ca. 10 tons Co2 pr. indbygger, hvoraf de 
6 tons udledes i forbindelse med vores gøren og laden i hjemmet og i fritiden og 
er altså den Co2-mængde, vi selv har direkte indflydelse på. Det er selvfølgelig en 
gennemsnitsberegning, og udslippet vil variere fra person til person. 
 Danmarks statistik har lavet beregninger på, hvorfra danskernes personlige 
forbrug af Co2 stammer: 

 
 energiforbrug fra husholdningen 41,94 procent

 Persontransport 33,43 procent

 Vareforbrug 24,64 procent
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Forbruget af Co2 skal som sagt ned, og der skal handles nu. På en let og 
tilgængelig måde kan du få opgjort dit eget forbrug af Co2. Det gøres 
ved at bruge Co2-beregneren, som findes på hjemmesiden www.1tm.dk. 
 i de følgende kapitler får du gode råd og tips til, hvordan ofte enkle justerin-
ger i din hverdag kan sænke dit personlige udslip – der er også penge at spare! 
når du har justeret din hverdag i en grønnere retning, kan du jo lave en ny be-
regning med Co2-beregneren og se, hvilken betydning dine ændringer og juste-
ringer i hverdagen har haft.

Vidste du
     at USA’s, Canadas og Australiens 
årlige CO

2
-udslip i gennemsnit er 20 

tons pr. indbygger, mens gennemsnit-
tet pr. indbygger i udviklingslandene 
er 2 tons.

Vidste du
     at siden 1870 er temperaturen i Danmark 
steget med knap 1,5 grader. 

     at siden 1870 er den årlige nedbør i Dan-
mark steget med ca. 100 mm.

     at man kan købe et stykke lungekapacitet. 
På www.dongenergy.dk kan man læse, at ”et lille 
stykke skov er nok til at binde en hel families 
CO

2
-udslip. Med et ’kulstofabonnement’ kan 

du sikre kulstoflagring i et landskab i Jylland 
og dermed sikre Jorden lungekapacitet nok til 
at binde de tons CO

2
, du og din familie udle-

der”. Læs mere på www.greencarbon.dk. 

12
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hvad sker der i danmark?
klimaforandringerne vil også påvirke os danskere. Vi vil blandt andet opleve hø-
jere vandstand i havene, der omgiver os, og deraf flere oversvømmelser. Vi vil 
opleve kraftigere storme, højere temperaturer og mere intens nedbør. Der er 
desuden beregnet, at den årlige middeltemperatur kan stige mellem 0,7 og 4,6 
grader i løbet af 2000-tallet.
 klimaændringerne vil kræve flere udgifter, eftersom det bl.a. bliver nødven-
digt at sikre diger, kyster og forbedre kloaknettet. For landbruget kan klimaæn-
dringerne betyde, at lavtliggende landområder bliver ubrugelige, i takt med at 
de i højere grad fyldes med vand, og ændringerne kan givetvis også betyde flere 
skadedyrsangreb. ser man det i lidt mindre målestoksforhold, vil danske have-
ejere også blive berørt. allerede nu kan haveejere se frem til flere dræbersnegle, 
der er til stor gene. Dette skadedyr overlever nemlig snildt de varme og våde vin-
tre. omvendt vil en solrig, varm og tør sommer holde bestanden nede.

    Hvad med det danske vejr, og hvilke konsekvenser får det?
Den danske sommer bliver formentlig varmere med kraftigere regnskyl og vin-
teren mildere og mere våd. Varmere somre vil betyde flere hedebølger og der-
med en øget risiko for hedeslag og dehydrering. samtidig kan mere varme i luf-
ten betyde, at vi begynder at opholde os mere udenfor og giver os i kast med 
flere udendørsaktiviteter. Hermed risikerer vi at blive udsat for flere af de ska-
delige UV-stråler, hvorved risikoen for hudkræft øges. omvendt kan det også 
betyde en styrket sundhed med større grad af motion, øget dannelse af D-vita-
min i kroppen og færre tilfælde af depression. i fremtidens varmere vejr vil der 
også være risiko for sygdomme, der er insektbårne. Med det mildere vejr hører 
også en tidligere start af pollensæson, hvilket allerede nu er en realitet og en stor 
kilde til irritation for pollenallergikerne. Mennesker, der lider af hjerte- og lun-
gesygdomme, risikerer også at få det vanskeligere med varmere vejr og længere 
perioder med hedebølger. 
 Vintre med højere temperaturer og mere regn kan betyde flere problemer med 
skimmelsvamp og husstøvmider indendørs.

13
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hjemmet – husholdnIng

i husholdningen er der mange hensyn, man kan tage, når der skal spares på både mil-
jøet,  Co2-udslippet og husholdningsbudgettet. se blandt andet dine indkøb, mad-
vaner, vaskevaner og din maskinpark efter i sømmene og spar over hele linjen.

økologi
Ønsker man at gøre en god indsats for miljøet, og vil man gerne putte rene fø-
devarer i munden, så er økologi vejen frem. Økologi er ikke længere synonymt 
med langt hår, hippier og kartoffeltryk, men snarere en trendy livsstil. Økologi 
er ikke kun gulerødder, men kvalitets- og gourmetfødevarer i alle afskygninger, 
dagligvarer, hudplejeprodukter og ikke mindst lækkert tøj til både børn, unge 
og voksne. 
 i den økologiske fødevareproduktion er det grundlæggende princip, at sunde 
fødevarer skal produceres på bæredygtig vis. i den økologiske landbrugsproduk-
tion anvender man som udgangspunkt ikke sprøjtemidler, kun naturlig gødning 
og heller ikke gensplejsning eller stråforkortere. 
 Det er også et grundlæggende princip, at dyrene i den økologiske produktion 
skal leve under forhold, der stemmer overens med dyrenes naturlige behov. Der-
for er et vigtigt punkt, at dyrene får adgang til at komme udenfor og få motion. 
Hvilke specifikke krav, der stilles til de enkelte dyr, kan man finde mere om på 
www.okologi.dk. Herudover får dyrene i den økologiske produktion økologisk fo-
der. De får ikke vækstfremmere, antibiotika, konserveringsmiddel, gensplejsede 
planter eller organismer i foderet, og det er rart at tænke på, da vi jo i sidste ende 
selv skal spise kødet. 
 når man vælger økologisk, handler det først og fremmest om, at det er godt 
for naturen, miljøet og dyrevelfærden. om det er sundere at spise økologisk bli-
ver løbende debatteret. nogle er i tvivl, andre slet ikke. Der foreligger dog ikke 

1�
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nogen endelig dokumentation for, at økologiske fødevarer er sundere end kon-
ventionelt dyrkede fødevarer. Men ønsker man at bære sig miljørigtigt ad i for-
hold til fødevareproduktionen, så er der ingen tvivl om, at økologisk produktion 
kommer miljøet til gode. 
 Der er en større variation af både planter og dyr på arealer, der dyrkes øko-
logisk. Det er til gavn for hele naturens fødekæde. også livet i vandløb og søer 
bliver skånet, når landbruget er økologisk. For landmanden bruger mindre gød-
ning og som udgangspunkt ingen sprøjtemidler. Økologisk landsforening skri-
ver på deres hjemmeside, at ”når du for eksempel køber én liter økologisk mælk 
frem for en ikke-økologisk, sparer du 200 liter grundvand for mødet med sprøj-
tegifte”. 
 Med hensyn til sundhed peger forskningen i retning af, at økologiske fødeva-
rer er sundere. i de økologiske fødevarer – sammenlignet med de konventionelle 
– er der færre tilsætningsstoffer, sundere fedtsyrer, flere vitaminer m.m. i de øko-
logiske fødevarer er det ikke lovligt at benytte farvestoffer, kunstige sødemid-
ler og syntetiske aromastoffer. Det er påvist, at børn, der indtager gennemsnit-
lige mængder af kunstige farve- og tilsætningsstoffer, f.eks. i slik og sodavand, 
bliver hyperaktive, dvs. at de får vanskeligere ved at koncentrere sig i skolen, 
hvormed indlæringen bliver vanskeliggjort. Disse stoffer er ikke tilladte i 
økologiske fødevarer.
 endvidere viser forskningen, at økologiske tomater, ferskner og 
æbler indeholder flere sundhedsfremmende stoffer. Økologiske 
tomater indeholder i forhold til konventionelt dyrkede tomater 
f.eks. næsten dobbelt så mange sunde flavonoider. Det er en 
type naturlige antioxidanter, som menes at kunne forebygge 
demens, cancer og hjerte-kar-sygdomme. Herudover er der 
meget, der peger i retning af, at økologisk mælk ligeledes kan 
hæmme cancer, hjerte-kar-sygdomme og knogleskørhed. 
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 i dag kan man købe økologiske produkter og fødevarer i stort set alle super-
markeder – alt fra fødevarer, tøj, legetøj, brugskunst m.m. fås økologisk. Der fin-
des sågår rent økologiske dagligvareforretninger. se mere på bl.a. www.egefeld.dk, 
www.renkost.dk og www.purefood.dk. Herudover kan man besøge økologiske gårdbu-
tikker, se mere på www.okologi.dk. 
 eller hvad med at gå på økologisk shopping i H&M eller Jack & Jones. Her 
findes der kollektioner med økologisk bomuld til både børn, unge og voksne. På 
den kulinariske side kan man også finde økologiske restauranter eller restauran-
ter, der prioriterer brugen af økologiske råvarer i deres madproduktion. Man kan 
finde øko-restauranter på bl.a. www.ecoweb.dk. står den bare på en kop kaffe, så er 
kaffebaren Baresso også aktuel med økologiske varer. 

16

Vidste du
     at den væsentligste forskel på konventionelle og 
økologiske produkter dyrket i drivhus er, at de økolo-
giske produkter vokser i jord, mens de konventionel-
le produkter ofte dyrkes i et rockwool-lignende mate-
riale, der tilsættes næringsstoffer. 

     at stråforkortere mistænkes for at kunne skade 
mænds reproduktionsevne, og at stråforkortere ikke 
er tilladt i økologisk dyrket korn.
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    Kontrollen med økologi
Det røde Ø-mærke er den danske stats kontrolmærke. når en vare er Ø-mærket, 
betyder det, at de danske myndigheder kontrollerer de producenter eller land-
mænd, der forarbejder, producerer eller pakker økologiske varer i Danmark. er en 
fødevareproducent certificeret med Ø-mærket, bliver denne løbende og mindst 
én gang årligt kontrolleret fra de danske myndigheders side.
 For økologiske varer produceret uden for Danmark findes der eU’s økologi-
mærke, som kan påføres de varer, der produceres og forarbejdes efter de fælles 
eU-økologiregelsæt. For at eU’s økologimærke kan påføres en vare, er det en for-
udsætning, at der er foretaget kontrol af de nationale myndigheder. eU-mærket 
kan også gives til varer produceret uden for eU, hvis der vel at mærke har været 
ført tilsyn.

Indkøb
når man skal købe ind, er den første faktor i klima- og miljøregnskabet, hvordan 
man transporterer sig hen til supermarkedet. en cykel med cykelkurv og en god 
rygsæk kan transportere mange varer, og så sparer man da også lidt tid og penge 
i fitnesscenteret. en rygsæk kan spare én for indkøb af plastikposer, ligesom man 
kan genbruge de allerede indkøbte plastikposer. Ud over at man skåner miljøet, 
sparer man også snildt over 500 kr. om året i plastikposeforbrug. 
 inden man tager af sted, er det en god idé at lave en udførlig indkøbsliste til 
den eller de retter, man ønsker at tilberede. På denne måde undgår man fejlkøb 
og unødige køb, og der er både miljø og penge at hente ved ikke at smide madva-
rer ud. køber man ind med omtanke og undgår at kassere mad, så kan man år-
ligt spare 30 kg Co2 og op til 10 procent på sit madbudget. 

1�
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 når man står i supermarkedet, tænker man sjældent på, at det, man lægger i 
indkøbskurven, påvirker klimaet i forskellig grad. Produktion af madvarer bety-
der drivhusgasser – både i forbindelse med køernes ”udstødning”, produktion af 
kunstgødning, brug af landbrugsmaskiner, energi ved forarbejdning m.m.
 i produktionen og forarbejdningen af fødevarer slipper der forskellige mæng-
der drivhusgasser ud i atmosfæren. Hertil skal lægges energiforbrug ved trans-
port, forbruget i selve supermarkedet og det energiforbrug, man selv har ved at 
hente og tilberede maden. 
 Den klimavenlige kostsammensætning består overordnet set af mere af sæso-
nens frugt og grønt, som er produceret i Danmark, samt af mindre kød og færre 
mælkeprodukter. Det handler eksempelvis om at spise rodfrugter som jordskok-
ker, pastinak og persillerod om vinteren og undgå salat, når den er uden for sæso-
nen. Vælger man så økologisk frugt og grønt oveni, er der mere miljø at hente. 

sPIs og drIK KlIma- og mIljøvenlIgt
Spis mindre kød – drop f.eks. kødet én dag om ugen. Det kan spare 44 kg 
udslip af CO2 

årligt. Det har vist sig, at en vegetar udleder halvt så meget CO2 

som en ikke-vegetar.

Køb lokaltproducerede varer.  

Drik vand til maden, dvs. vand fra vandhanen og ikke kildevand. Stil en stor 
dunk i køleskabet, så du altid har koldt vand ved hånden. Kvaliteten af dansk 
drikkevand er meget høj og er blandt det bedste drikkevand i Europa. Hvis du 
alligevel vælger flaskevand i ny og næ, så vælg vand tappet i Danmark. Det 
giver ikke megen mening at transportere vand fra Frankrig eller Italien! Ikke 
mindst fordi det stigende forbrug af kildevand er problematisk for miljøet. 
Vandet er pakket i plastflasker og transporteres ofte over store afstande. Dan-
skernes forbrug af kildevand udleder over 12.000 tons CO2 om året – det er  
et tal, der er hurtigt stigende. Kilde: Miljøstyrelsen

1�
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madlavning
Det rum, der oftest kræver det største energiforbrug, er køkkenet. når man skal 
lave mad, er der derfor også mange muligheder for at agere mere miljørigtigt og 
samtidig sætte penge på bankkontoen.
 ovnen er generelt en stor energisluger, så når det er muligt, er det mere ener-
gibesparende at anvende kogepladen – her er helt op til 70 procent sparet. Man 
kan udnytte ovnens varme optimalt, hvis man bruger den til flere forskellige mad-
varer. når stegen skal laves, kan man vælge også at tilberede kartofler og grønt-
sager i ovnen og få tre gange glæde af varmen. Hvis opskriften tillader det, er det 
en rigtig god idé at sætte maden i ovnen, så snart man tænder den, for på den 
måde at udnytte ovnens forvarme. Det kan også betale sig at slukke for ovnen, 
inden maden er helt færdig og dermed udnytte ovnens eftervarme. skal man kun 
varme eksempelvis brød, kan der med stor fordel anvendes en brødrister eller en 
miniovn, der kræver meget mindre energi i forhold 
til at opvarme en almindelig ovn.

Vidste du
     at den danske tomat og agurk giver større drivhusgasudslip end dem, der 
er produceret i Sydeuropa, også når transporten medregnes? Årsagen er, at to-
mater og agurker i Danmark dyrkes i væksthuse, som kræver opvarmning en 
stor del af året. Også de danske tomater og agurker, som vi spiser om som-
meren, er miljøkrævende, da de er plantet om vinteren, og der jo på denne 
årstid kræves opvarmning af væksthusene. Dog anvendes der ofte langt flere 
pesticider i den sydeuropæiske grøntsagsproduktion, og der er mange steder, 
hvor der er problemer i forhold til at vande afgrøderne miljømæssigt korrekt. 
Miljømæssigt kan det svare sig at købe økologisk dyrkede frilandsagurker og 
frilandstomater. 
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Januar

Champignoner

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker 

kartofler

kinakål

løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

rosenkål

rødbeder

rødkål

selleri

Æbler

Februar

Champignoner

grønkål

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

rosenkål

rødbeder

rødkål

selleri

Æbler

Marts

Champignoner

grønkål

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

rosenkål

rødbeder

rødkål

selleri

Æbler

April

Champignoner

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

løg

Porrer

rabarber

radiser

rosenkål

rødbeder

salat

selleri

spinat

Æbler 

Maj

asparges

Champignoner

Persille

rabarber

radiser

salat

spinat

Juni

asparges

Bladbeder

Blomkål

Broccoli

Champignoner

gulerødder

Jordbær

kinakål

løg

Persille

rabarber

radiser

salat

spidskål

spinat

Ærter

sæsonens dansKe Frugter 
og grøntsager
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Juli

Bladbeder

Blomkål

Broccoli

Bær

Champignoner

gulerødder

Jordbær

Jordskokker

kartofler

kinakål

løg

Persille

radiser

salat

spidskål

spinat

Ærter

August

asier

Bladbeder

Bladselleri

Blomkål

Blommer

Broccoli

Bær

Bønner

Champignoner

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

kinakål

løg

Majs

Persille

Porrer

Pærer

radiser

rødbeder

rødkål

salat

spidskål

spinat

squash

Æbler

Ærter

september

asier

Bladbeder

Bladselleri

Blomkål

Blommer

Broccoli

Bønner

Champignoner

grønkål

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

kinakål

løg

Majs

Pastinak

Persille

Persillerod

Porrer

Pærer

radiser

rosenkål

rødbeder

rødkål

salat

selleri

spidskål

spinat

squash

Æbler

Oktober

asier

Bladbeder

Bladselleri

Blomkål

Broccoli

Champignoner

grønkål

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

kinakål

løg

Majs

Pastinak

Persille

Persillerod

Porrer

Pærer

radiser

rosenkål

rødbeder

rødkål

salat

selleri

spidskål

spinat

squash

Æbler

November

Blomkål

Champignoner

grønkål

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

kinakål

løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

Pærer

rosenkål

rødbeder

rødkål

salat

selleri

Æbler

december

Blomkål

Champignoner

grønkål

gulerødder

Hvidkål

Jordskokker

kartofler

kinakål

løg

Pastinak

Persillerod

Porrer

Pærer

rosenkål

rødbeder

rødkål

selleri

Æbler
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Kilde: www.miljoesundhed.dk
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 Frostvarer kræver op til en tredjedel mere energi at tilberede end mad, der 
på forhånd er tøet op. Derfor er der energi og penge at spare, hvis man altid hu-
sker at tage frostvarerne ud i god tid og lader dem tø op i køleskabet. kulden fra 
frostvarerne afgives til køleskabet, og på denne måde sparer man endnu mere 
energi og flere penge. i det hele taget kan man prøve at undgå at købe frostvarer, 
da disse kræver energi.
 når maden tilberedes på kogeplade, er der også flere miljørigtige råd og sparetips 
at hente. lav først et gryde/pande-tjek! Undersøg, om dine gryder og pander er bu-
lede i bunden. Hvis det er tilfældet, så er der et varmesvind på op til 50 procent. 
lige så vigtigt er det, at gryderne passer til kogepladen. gryden må hellere være for 
stor end for lille. Hvis den er blot 1 cm for lille i forhold til kogepladens størrelse, 
kan det koste helt op til 20 procent i energisvind. Det kan også svare sig at anvende 
eftervarmen på kogepladen, når aftensmaden laves. sluk for kogepladen ca. 5 mi-
nutter, før tilberedningen er færdig, for på den måde at udnytte eftervarmen. 
 Det en fordel at opvarme meget små mængder vand, f.eks. til en kop te, i mi-
kroovnen. når der skal opvarmes vand til en hel kande te, så brug elkedlen i ste-
det for den traditionelle fløjtekedel til kogepladen. 

22

et godt tIP
Skyl ikke grøntsagerne og skræl ikke 
kartoflerne under rindende vand, det 
kræver et unødigt vandforbrug. Brug i 
stedet en lille balje eller skål med vand. 

Sæt en stegenål igennem kartoflerne, 
så koges de møre langt hurtigere.
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gode tIPs I ForbIndelse med madlavnIng
Spar på vandet til kogning af kartofler og andre grøntsager. 1-3 dl 
vand er nok. Læg låg på og skru helt ned, når det damper kraftigt ved 
låget. Også pasta kan du koge med lidt vand og låg på gryden (brug 
en høj gryde). Du kan nøjes med at bruge 3 dl vand pr. 100 gram pa-
sta.

Brug så lidt stanniol som muligt. Vælg smørrebrødspapir til indpak-
ning af madpakken. Stanniol laves af aluminium, som er meget ener-
gikrævende at udvinde. Det har vist sig 30 gange mere belastende for 
miljøet at anvende stanniol frem for smørrebrødspapir. Beregninger 
foretaget af Informationscenteret for Miljø og Sundhed viser, at man 
kan reducere sit CO

2
-udslip med hele 14 kg årligt ved at skifte fra 

stanniol til papir, hvis man f.eks. indpakker 200 madpakker om året. 

Vidste du
     at brug af elkedel til kogning af 
to liter vand om dagen (f.eks. til et 
par kander te) frem for brug af ke-
ramisk kogeplade giver dig en be-
sparelse på ca. 100 kr. pr. år.
Sørg for, at elkedlen altid er afkal-
ket, da et tilkalket varmelegeme 
kræver langt mere energi at anvende.
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    Grillmad
når foråret og sommeren gør sit indtog, og de første solstråler rammer terras-
sen, er vi ikke sene til at få tændt op i grillen.
 Der er dog nogle vigtige miljømæssige faktorer, man lige skal bide mærke i, 
inden man hælder kullene i grillen og fyrer op.
 grillkul og briketter er lavet af bl.a. træ. træ har et naturligt indhold af tung-
metaller, og derfor er metallerne også at finde i vores grillkul og briketter. når 
valget står mellem kul og briketter, er det mest miljørigtigt at vælge kullene, da 
kul har lavere indhold af tungmetaller end briketterne. kun hvis der er lagt op til 
langtidsgrillning, bør man vælge briketter, da de har en længere glødetid. Her-
udover er det vigtigt at vælge en type kul eller briketter med et lavt askeindhold. 
Det er derfor mest miljømæssigt forsvarligt at bruge de kul og briketter, der imø-
dekommer kravet til askeindhold, f.eks. det danske Varefakta-mærke, som man 
kan læse mere om i kapitlet Miljømærkninger, side 91. Husk også at vælge grill-
kul, som ikke har haft en lang transportvej. noget af det kul, der sælges i Dan-
mark, er transporteret helt fra australien. nu skal det selvfølgelig ikke være let 
at være forbruger, og selvom eksempelvis kul har haft en lang transportvej, så er 
transport pr. skib som udgangspunkt ikke nær så miljøbelastende som transport 
med fly og lastbil. en Co2-mærkning af varerne vil derfor kunne give os forbru-
gere en bedre pejling om, hvilke varer der har krævet mindst Co2 i produktion, 
bearbejdning, transport m.m.
 når en hyggelig grillaften er veloverstået, er det vigtigt, at den tilbageværende 
aske ikke hældes i kompostbunken, da der jo er tungmetaller i.
 i sommerens løb er der også masser af udendørsarrangementer med grillmulig-
heder. Hvis det er muligt, bør man fravælge engangsgrillen og i stedet medbringe 
en almindelig, transportabel grill, da engangsgrill betyder unødigt ressourcefor-
brug og affald. Men hvis der ikke er andre muligheder, så vælg en engangsgrill 
med FsC-mærket.

2�
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opvask 
Der er flere gode råd at hente, når der skal gøres rent efter en dejlig 
middag. Vasker du op på gammeldags maner, dvs. med balje og opva-
skebørste, bør du bruge et opvaskemiddel med f.eks. miljømærket sva-
nen eller Blomsten, som tager hensyn til miljø og sundhed.
 Det er vigtigt, at man bruger sin balje og ikke bare lader vandet rinde. Det ko-
ster både mere vand og opvaskemiddel. Husk også at dosere opvaskemidlet rig-
tigt – der skal bruges betydeligt mindre, end man tror. et par dråber opvaske-
middel til en balje vand er som regel nok. tjek dog altid doseringsvejledningen 
på flasken inden brug.
 Mange mennesker har i dag en opvaskemaskine. Her er der også flere miljø-
hensyn at tage, når man skal indkøbe og bruge opvaskemaskinen.
 Først og fremmest er det vigtigt at overveje, hvor stor den nye opvaskema-
skine skal være. er man få i husstanden, behøver man måske ikke den største 
maskine på markedet. Herudover er det vigtigt at vælge en opvaskemaskine, der 
er a-mærket, helst a++ eller a+, som netop garanterer et lavt energiforbrug. De 
nye opvaskemaskiner med a-mærkerne er ofte så miljøvenlige, at det bedre kan 
betale sig at vaske op i maskine end i hånden, hvis man vel at mærke gør det på 
den korrekte måde.
 nok så vigtigt er det, at opvaskemaskinen kan vaske på lave grader. Vælg al-
tid den lavest mulige temperatur. Den daglige opvask kan ofte klares ved 50-55 
grader, hvilket kræver 10-20 procent mindre el end en opvask ved 65 grader. 
 Husk at fylde opvaskemaskinen helt op, inden den sættes i gang – det er mest 
energibesparende. anvend igen sæbe, der er miljømærket, og brug den rette do-
sering. skrab madrester af de snavsede tallerkner og service, inden det sættes i 
maskinen – det er ikke nødvendigt at skylle af. Vær dog opmærksom på at lukke 
lågen med det samme, så de sidste madrester ikke tørrer ind. Hvis maskinen ikke 
bruges så tit, og madresterne alligevel tørrer ind, så anvend opvaskemaskinens 
skylleprogram. 
 Husk at vedligeholde opvaskemaskinen, da en tilkalket maskine kræver mere 
energi. 

25

et godt tIP
Når det kun er få ting, der skal vaskes op: 
Fyld et glas med vand og en dråbe opvaske-
middel – dyp børsten i glasset og vask op 
uden overforbrug af vand og sæbe. 
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valg af hårde hvidevarer til køkkenet
Hårde hvidevarer er inddelt i energiklasser, som spænder fra a++, a+, a, B, C, 
D, e, F og g – hvor altså a++ er mest energivenlig. Det kan svare sig både for 
miljøet og for din pengepung at indkøbe eksempelvis nyt køle-fryseskab mær-
ket med a++. 

    Køle-fryseskab
Dong energy har lavet en opgørelse over, hvor meget et køle-fryseskab med ca. 
200 l køleplads og ca. 50 l fryseplads årligt koster i strømforbrug:

Elsparefonden oplyser, at 15 
procent af dit elforbrug alene 
går til køleskab og fryser.

det KOster et Køle-FrysesKAb i strøM OM året

10 år Gl      1370

5 år Gl.     822

b (Nyt)    609

A (Nyt)   459

A+ (Nyt)  302

A++ (Nyt) 265

                         www.dongenergy.dk/privat/stroemninger/saveenergi/
                         Kob+energirigtigt/Haarde+hvidevarer.htm

200 400 600 800 1000 1200 1300

Kr
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Ud over at vælge den rigtige energimærkning er det også vigtigt at købe udstyr, 
der i størrelsen passer til ens behov. tomme hylder og plads i køle- eller fryse-
skabet kræver også energi. Det er ligeledes vigtigt at indstille køleskabets og fry-
serens temperaturer korrekt. køleskabet skal stå på 5 plusgrader og fryseren på 
18 minusgrader. Ved lavere grader stiger elforbruget. Ved hver grad, temperatu-
ren ligger under de enten plus 5 eller minus 18 grader, stiger elforbruget mel-
lem 2 og 5 procent. Det er også vigtigt i forhold til minimeringen af strømfor-
bruget, at køleskab og fryser er placeret på en sådan måde, at de kan komme af 
med den varme, de producerer.

    Justering af tætningslister
Uanset om man har et nyt eller gammelt køleskab eller fryser, er det en god idé 
en gang imellem at tjekke, om de slutter tæt. Prøv at åbne fryserens låge, kort tid 
efter at den lige har stået åben. gummilisterne virker efter hensigten, hvis du har 
svært ved at åbne lågen igen. Du kan tjekke køleskabet ved at sætte en papirlap i 
klemme i lågen. Hvis lappen bliver siddende, så slutter køleskabet tæt. 
slutter listerne ikke tæt, skal de udskiftes eller justeres, da det koster dyrt i el-
forbrug at have utætte køle- og fryseskabe. Fås tætningslisterne ikke længere fra 
producenten, kan deforme lister ofte bøjes og justeres på plads igen under for-
sigtig opvarmning fra en varmeblæser eller føntørrer. 

    Komfur
i forhold til valg af komfur gælder det selvfølgelig også om at vælge den bedste 
energimærkning. Hvis man har mulighed for det, er det en fordel at vælge gas, 
da gas helt klart er både billigere og mere miljøvenlig i drift end el. Udgiften til 
energi ligger omtrent 50 procent lavere, når gas sammenlignes med el. gas skulle 
også være kokkes foretrukne måde at tilberede mad på. Har man ikke mulighed 
for at vælge gas, så er induktionskomfurer et alternativ. Med induktionsvarme 
opvarmes kun maden, og dermed spares der på energien.

2�

Husk!
     Hold tætningslisterne i køle- og fryse-
skab rene, så de slutter tæt.
 
     Placer køleskab og fryser således, at 
de kan komme af med varmen.
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tøjvask
når man vasker tøj, er det også vigtigt at tænke grønt, for vaskemidler er det 
husholdningsprodukt, der belaster vores miljø mest. Hvert år vasker vi hver især 
i gennemsnit 200 kg tøj, og dette tal forventes at stige. Vaskepulver indeholder 
miljøskadelige stoffer, og nogle stoffer slipper forbi renseanlægget og ud i vand-
miljøet. Man kan spare miljøet for unødig belastning ved at anvende miljømær-
ket vaskepulver og dosere det rigtigt. 
 Ved at sænke temperaturen, når tøjet skal vaskes, er der også en hel del at spare. 
Man kan spare 60 procent på strømforbruget, hvis vasketemperaturen sænkes 
på en vask ved 60 grader til 30 grader, og temperaturen sænkes på en vask ved 
40 grader til 20 grader. Meget beskidt tøj bør dog ikke vaskes under 30 grader. 
Der findes specielt vaskepulver til vask ved lave temperaturer. Dong energy har 
i et forskningsprojekt i samarbejde med Danlind, novozymes og teknologisk 
institut testet vaskepulveret Care koldvandsvask, som har vist sig effektivt til 
at vaske rent på de lavere temperaturer. Det er vigtigt at vælge vaskepulver, der 
er beregnet til koldt vand, for at opnå samme effekt som ved varmere vand, og 
samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at koldtvandsvaskepulveret ikke nød-
vendigvis har effekt ved højere temperaturer. Care er ikke det eneste koldt-
vandsvaskepulver på markedet. når man vælger vaskepulver, så husk at vælge 
et vaskepulver, der er mærket med svanen eller Blomsten, så der er sat standar-
der for både miljø- og vaskekvalitet. 
 Hvis man vælger at vaske på de lave grader, er det vigtigt, at man cirka en gang 

om måneden vasker en vask på 60 grader for at undgå, 
at vaskemaskinen kommer til at lugte. Det anbefales 
også, at sengetøj vaskes ved 60 grader, så man undgår 
husstøvmider. 

4-korr_GS_.indd   28 11/09/08   15:49:39



    skyllemiddel
Der er tradition for at bruge skyllemiddel til tøjvasken. Det er 
dog en helt unødvendig og overflødig brug af kemikalier. 
 nogle anvender skyllemiddel for duftens skyld, men hvis man 
tørretumbler sit tøj, fordamper duften ofte i varmen. Den bed-
ste duft til vasketøjet fås ved at hænge det til tørre udendørs. 
 nogle bruger skyllemiddel for at blødgøre tøjet. tøjet bliver stift 
ved overdosering af vaskepulver, følg derfor doseringsvejledningen. 
tøjet efterlades også blødere, hvis det ikke tørretumbles helt tørt. 
 andre bruger midlet for nemmere at kunne stryge tøjet. Brug i stedet et damp-
strygejern eller stænk tøjet med en almindelig vandforstøver før strygning. 
Mange anvender skyllemiddel for at undgå statisk elektricitet i forbindelse med 
syntetiske tekstiler, såsom nylon og polyester. Her kan man i stedet hælde en 
smule husholdningseddike i skyllevandet. 

Husk!
Fyld altid vaskemaskinen maksimalt, se manualen til din maskine. To halv-
fyldte maskiner har et højere strømforbrug end én fyldt maskine. 

Spar også på engergien ved at droppe forvasken – tøjet bliver stadig rent. 

Lad være med at ’rydde op’ ved at lægge dit brugte tøj til vask. Læg kun 
snavset tøj til vask – giv eventuelt brugt tøj en luftetur og vask kun, når 
det er snavset. Du sparer energi, og dit tøj holder sig pænt længere. Det er 
f.eks. ikke nødvendigt at vaske håndklæder, hver gang de har været brugt, 
det er det rene spild af miljø, penge, tid og kræfter.

Hvis du anvender skyllemiddel til viskestykker, håndklæder og karklude, 
så forringes sugeevnen.
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    tørring af tøj
Der er en del at spare ved at hænge tøjet til tørre og droppe tørretumbleren. Hvis 
man hænger tøjet til tørre på tørresnoren i stedet for at anvende tørretumbleren 
bare tre gange om ugen, er der 200 kg Co2 og kr. 750 sparet årligt. 
 Bruger man alligevel tørretumbleren, er der også her et par sparetips at hente. 
Husk at centrifugere tøjet ordentligt inden tørring og overfyld ikke tørretumb-
leren. sørg også for at have en tørretumbler med et godt energimærke og vedli-
gehold maskinen ved at tømme fnugfilteret, hver gang den har været i brug.
 Det kan i det hele taget været en god idé at udskifte sin eltørretumbler med 
en gastørretumbler. en gastørretumbler er ca. dobbelt så hurtig til at tørre tøj. 
Derfor koster en tørring kun omkring det halve, Co2–udslippet er også omkring 
det halve, og tøjet får en længere levetid. 
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Vidste du
     at 21 procent af dit elforbrug går til 
vask og tørring af tøj samt opvask.
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husholdningsaffald
Har vi danskere ikke udviklet os til et ”brug og smid væk”-folkefærd? Hvor ofte 
slæber vi ikke nye ting ind ad døren, som skal erstatte ting, der i virkeligheden 
hverken er gamle eller udtjente, men måske bare ikke længere har den rette ud-
formning, farve eller det rigtige mærke. Vi får måske også købt lidt for meget 
mad og lidt for mange husholdningsartikler med hjem og smider en del ud, fordi 
vi ikke lige får struktureret indkøbene ordentligt. 
 i håndteringen af husholdningsaffaldet gælder det som i så mange andre hen-
seender også om at tænke miljøvenligt. Der er miljø sparet ved at gøre det rigtige 
ved sit affald. Men som udgangspunkt handler det om at producere så lidt affald 
som overhovedet muligt og at sørge for, at så meget som muligt af affaldet bli-
ver genbrugt og genanvendt. Undgå så vidt muligt varer med meget emballage, 
dobbeltpakninger m.m. – måske bliver producenterne også opmærksomme på 
det unødige spild hen ad vejen. Vælg i videst muligt omfang varer, der er pakket 
i genbrugsemballager, og emballager, der kan genanvendes. 
 Hvert år producerer vi danskere 3,2 millioner tons husholdningsaffald. Det 
kan være madrester, emballage, haveaffald, udtjente møbler, batterier, rester af 
maling, medicin og meget andet. 
 en stor del af vores affald bliver transporteret til forbrændingsanlæg, hvor 
det bliver brændt og energien anvendt til elektricitet og fjernvarme. Der er dog 
den ulempe, at røgen indeholder visse problematiske stoffer, samt at den over-
skydende slagge kan indeholde tungmetaller.  
 en mindre del af affaldet bliver smidt direkte på lossepladser, hvilket miljø-
mæssigt er en virkelig dårlig løsning på affaldsproblemet. Her udvikles drivhus-
gasser, og affaldet udnyttes ikke.
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Spar på affaldet ved f.eks. at opsæt-
te et ”reklamer, nej tak”-skilt på brev-
sprække eller postkasse. På denne 
måde undgår man mange kg papir- 
affald årligt.
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 som nævnt handler det om at få genbrugt og genanvendt affaldet. Har vi ting, 
vi ønsker at kassere, bør vi forære det væk. De fleste genbrugsbutikker tager gla-
deligt imod alle mulige effekter, og på den måde kan vores gamle tøj, børnenes 
legetøj eller andet få et nyt liv.
 Herudover er det vigtigt at sortere gamle aviser, papir, pap, glas, plast og fla-
sker fra og få det smidt i hhv. papir- og glas/plastcontaineren, således at disse 
materialer kan blive genanvendt til andre formål. 
 Bor man i hus med have, bør man have en kompostbunke, som ens grønne 
husholdningsaffald kan fordeles i. så er der gratis muldjord at hente. Hvis man 
bor i etageejendom, kan man måske gøre brug af en fælles kompostbunke i bo-
ligforeningen. Man kan forhøre sig hos sin kommune om, hvilket affald man må 
lægge i kompostbunken, da der er restriktioner og regler herfor. 
 Haveaffald, trykimprægneret træ, malingrester, kemikalier, rengøringsmidler, 
elektronik, jern, metal m.m. skal transporteres til genbrugsstationen og videre-
håndteres herfra. 

Husk!
Aflever altid pantflasker i returautomaterne. 

Afleverer man fem pantdåser i supermarkedets returautomat om 
ugen i stedet for at smide dem i skraldespanden, er der 250 kr. og 
10 kg CO2 

sparet årligt.

Medicinrester er miljøbelastende. De kan afleveres 
både på genbrugsstationer og på apoteker.
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    batterier
Batterier må aldrig komme i skraldespanden, da de indeholder miljøbelastende 
stoffer. Det er en god idé at have en pose liggende til at indsamle sine batterier. 
Den skal så løbende tømmes, og batterierne skal afleveres på genbrugsstatio-
nen. Herudover har nogle offentlige institutioner og visse butikker opstillet be-
holdere til brugte batterier.
 Det er dog allerbedst at undgå batterier og købe produkter, der er eldrevne. 
Ud over at batterier er mere miljøskadelige end el, så er de også mindre effektive 
end elektricitet. 
 Har man alligevel brug for batterier, er der også her forskellige miljørigtige 
tips at hente. Man kan anskaffe sig genopladelige batterier mærket med svanen 
eller den lidt ringere løsning, engangsbatterier, der også fås svane-mærkede. Det 
er vigtigt at undgå produkter, hvor batteriet er indbygget.
 køb derfor genopladelige batterier og en oplader. Det er i første omgang dy-
rere end engangsbatterierne, men til gengæld kan et genopladeligt batteri er-
statte minimum 500 engangsbatterier. Der skal ikke meget hovedregning til at 
se, at det er en god forretning. 
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et godt tIP
Hvis et apparat ikke bru-
ges jævnligt, så tag bat-
terierne ud. På den måde 
forlænges batteriernes 
levetid.
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rengøring

når hjemmet skal gøres rent, kan det sagtens gøres på god, miljømæssig vis. su-
permarkederne bugner af kulørt emballerede rengøringsmidler, som vi slet ikke 
vidste fandtes eller for den sags skyld vidste, vi havde behov for. Men behovene 
opstår hurtigt, og som udgangspunkt køber vi alt for mange rengøringsmidler. 
Åbner man sit skab til rengøringsmidler hjemme, vil man ofte opdage, at man 
har nogle midler stående, som man aldrig bruger. Det kræver faktisk slet ikke 
så mange produkter at rengøre sit hjem. køber man de rigtige produkter, er der 
sparet på både miljøet og pengene. 
 skal man rydde op i sine rengøringsmidler og kassere de overflødige midler, 
må de aldrig smides i skraldespanden eller hældes i afløbet. De skal afleveres på 
genbrugsstationen, så de bliver skaffet af vejen på den mest forsvarlige måde. 
rengøringsmidler er altid miljøbelastende på et eller andet niveau. De kan inde-
holde tensider, parfume, kompleksbindere, farve og duftstoffer. tensider er gif-
tige for organismer, der lever i vand, og for fisk. kompleksbinderne er svære at 
nedbryde i rensningsanlægget og er miljøbelastende. Parfume, farve- og duft-
stoffer er helt unødvendige og kan eksempelvis være allergifremkaldende.
 Det handler altså om at have de rigtige midler stående i skabet. som udgangs-
punkt behøver man i den daglige rengøring kun opvaskemiddel, brun sæbe, sæ-
bespåner, universalrengøringsmiddel, husholdningseddike og wc-rens. og hav 
altid en citron i baghånden. Husk altid at indkøbe de produkter og rengørings-
midler, der er miljømærkede med eksempelvis svanen.
 Undgå frem for alt at blive fristet af alle de mirakler, tv-reklamerne lover. 
Undgå i det hele taget skrappe midler som f.eks. klor, der er helt unødvendigt. 
Det handler også om at have kluden i orden, da meget rengøring kan klares med 
en god mikrofiberklud. Vær opmærksom på, at kluden kan ridse visse overflader. 
Ud over at have de rette rengøringsmidler, så handler det i høj grad om at bruge 
den rigtige dosering. overdosering er altid skadelig for miljøet. 
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  Tips Til miljørigTig rengøring

  Ovn
  Med tiden bliver ovnen fedtet og snavset efter madlavning. Det er helt unød-

vendigt at anvende ovnrens. til at rense ovnen bruger man i stedet brun sæbe, 
vand og en bomuldsklud. smør ovnens indvendige sider med brun sæbe. op-
varm ovnen til 80 grader. lad ovnen være tændt i ca. 20 minutter, hvorefter 
ovnen slukkes og åbnes efter 10 minutter. når ovnen er afkølet, tager man en 
våd bomuldsklud og tørrer ovnen af, indtil al den brune sæbe er væk.

  Vinduer og spejle
  til at vaske vinduer og spejle er det alt rigeligt at bruge vand og nogle dråber 

miljømærket opvaskemiddel. så undgår man organiske opløsningsmidler, par-
fume m.m.

  Fliser og håndvaske
  tilkalkede fliser og håndvaske er et tilbagevendende problem. Det er langt 

bedre at forebygge end at helbrede. Først og fremmest handler det om at skra-
be vandet væk og tørre efter med en klud, når man har taget bad – det mini-
merer kalkaflejringerne. 

     til at fjerne kalk skal man anvende husholdningseddike (helst økologisk) og 
en svamp. Flisefuger skylles over med vand, inden eddiken påføres, da disse 
ikke tåler kalkfjernende midler. Herefter hældes der lidt eddike på svampen, 
og så er det bare om at gå i gang med at skure. Vask til slut grundigt efter med 
rent vand. Husk, at nogle materialer, f.eks. marmor, ikke tåler eddike, da disse 
i forvejen er meget kalkholdige. 

     Man kan også anvende husholdningseddike eller citronsaft til at rense til-
kalkede vandhaner. Den mest miljøvenlige måde er at fjerne kalken mekanisk, 
men det kan ridse! almindelig citronsaft eller husholdningseddike, en lille bal-
je eller skål og rent vand kan hjælpe dig. Bemærk: ikke alle forkromede vand-
haner har godt af husholdningseddike, så hold et vågent øje med delene. tag 
de aftagelige og tilkalkede dele af vandhanen, læg dem i baljen og hæld citron-
saft eller husholdningseddike over. lad det hvile i et døgns tid alt efter mæng-
den af kalk. tag gummihandsker på, tag delene op og skyl dem grundigt i rent 
vand, inden du igen sætter dem på plads. ikke-aftagelige dele kan renses ved 
at opsuge væsken med toiletpapir, tildække området med papiret og derefter 
overdække det med plast eller husholdningsfilm, så væsken ikke fordamper.
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  Glaskander og -karafler
  Hvis man anvender en glaskande eller -karaffel til vand og bor i et område 

med meget kalkholdigt vand, kommer der hurtigt synlig kalk. Der er dog råd 
at hente: Blot ved brug af saften fra en citron kan kalken fjernes. lad saften 
virke i 8-10 timer afhængigt af, hvor meget kalk der skal fjernes. kalken skal 
være dækket af citronsaften, så det kan være nødvendigt at ryste kanden en 
gang imellem eller evt. overdække områder med gennemvædet papir, som til-
dækkes med husholdningsfilm. skyl herefter kanden, og den er klar til brug. 

     For at undgå   at glaskanden tilkalkes for hurtigt igen, er et godt råd en gang 
imellem at fylde kanden med appelsinjuice og lade den stå natten over. syren 
i juicen angriber kalken, og dagen efter er kalken væk. kalk er ikke skadeligt 
og findes naturligt i vand, så man kan roligt drikke juicen bagefter.

  Fedtede overflader
  til afrensning af fedtede overflader eller fliser kan man anvende et par dråber 

opvaskemiddel, en svamp og knofedt. Hvis fliserne er meget fedtede, er det 
dog mere effektivt at anvende brun sæbe og en grydesvamp. Påfør svampen 
et par dråber brun sæbe og gnid. gentag, indtil fedtet forsvinder. Vask fliser-
ne grundigt over med vand og tør efter med en fnugfri bomuldsklud. Vær op-
mærksom på, at ikke alle overflader tåler brun sæbe, så prøv først på et ikke-
synligt sted. 

  Pletter
  Mange pletter kan også fjernes på en bæredygtig måde. Pletfjerningsmidler 

er slet ikke nødvendige. indsmør eks. kaffe-, te- og fedtpletter i et par dråber 
ufarvet opvaskemiddel, lad det hvile i ca. 4 timer og vask derefter i vaskema-
skinen. Har man fået fedtpletter på sit gulvtæppe eller sit trægulv, kan man 
fjerne pletterne ved at lave en grød af sæbevand og kartoffelmel eller pibeler, 
også kaldet kaolin, som er et naturligt forekommende materiale. grøden læg-
ges på pletten, og når den er hærdet op, kan den børstes eller støvsuges væk. 

     en klassiker er rødvinspletten. Den kan fjernes ved først og fremmest at op-
suge så meget af væden som muligt med køkkenrulle. efterfølgende skylles 
pletten med koldt vand eller danskvand med kulsyre, og herefter vrides og 
fjernes så meget vand som muligt. til sidst dryppes pletten med lidt glyce-
rin. lad det sidde i 7-8 timer og vask af med sæbe eller i vaskemaskine. gly-
cerin er en basal del af fedt. Både dyre- og plantefedt indeholder omkring 10 
procent glycerin. Det er derfor hverken specielt problematisk for miljø eller 
sundhed.
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  Tekander og tekopper
  tekander og kopper, der bruges til te, trænger til rengøring en gang imel-

lem. en glasindsats kan rengøres ved at hælde 2 spsk. bagepulver og 1 li-
ter kogende vand direkte i termokanden. tekopper rengøres med en gry-
desvamp.

  Luftfriskere
  Brug aldrig luftfriskere. De fjerner ikke dårligt lugt, men tilfører kun end-

nu stærkere lugte, der kan være stærkt generende for andre. luftfriskere 
indeholder desuden parfume og kan være allergifremkaldende. luft helle-
re ud og fjern kilden til dårlig lugt. 

  Afløb
  Det hænder, at ens afløb begynder at lugte grimt. skil afløb og vandlås ad, 

rens med en børste og saml det igen. Hæld en liter kogende vand igennem 
afløbet for at desinficere det. Herved dræbes den bakterielle proces – og 
dårlig lugt.

 
  Rensning af stoppet toilet og afløb
  Mange vælger at fylde kemikalier i afløb og toilet, hvis gennemstrøm-

ningen pludselig stopper til, hvilket er meget uhensigtsmæssigt. Fysiske 
problemer løses bedst, billigst og hurtigst på den fysiske måde. Brug en 
rensesplit, som er et langt og fleksibelt stålbånd, der kan roteres under 
indførelsen. en rensesplit kan købes i mange byggemarkeder.
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Husk!
anvend altid gummihandsker ved 
rengøring for at beskytte huden 
bedst muligt.

4-korr_GS_.indd   37 11/09/08   15:49:42



hjemmet 
– varme, vand og el
Der er meget at hente ved at spare på varme, vand og el i hjemmet. Det kan ko-
ste kassen både i forhold til miljø og pengepung, hvis huset ikke har den rette 
isolering, hvis der er en lækage på vandrøret, eller hvis teenagerens værelse uden 
omtanke er toptunet med den seneste elektronik.

spar på varmen
    isolering og tætning
Det handler først og fremmest om at holde varmen inden døre. isolering af loft, 
vægge og kældre samt tætning af vinduer og døre hjælper godt på vej til at holde på 
varmen og selvfølgelig holde på kulden, når dette er tiltrængt om sommeren. 
 Man skal derfor finde ud af, hvorvidt ens hus er klædt ordentligt på. Det er 
først i nyere tid, at vi for alvor er begyndt at fokusere på, hvordan vores boliger 
isoleres. Der er derfor meget stor sandsynlighed for, at isoleringen er utilstræk-
kelig, hvis dit hus er fra før 1980’erne og ikke er efterisoleret. Det sker også, at 
isoleringen i nyere huse synker sammen eller ødelægges, og det betyder, at iso-
leringsevnen forringes betydeligt.

    efterisolering
Det kan altid svare sig at efterisolere et hus, der ikke lever op til de nutidige stan-
darder. Der findes beregningsmodeller, der kan vise, hvornår investeringen har 
kørt sig selv hjem, men om det drejer sig om fem eller ti år er jo i virkeligheden 
ligegyldigt. Pengene kommer altid tilbage, det er bare et spørgsmål om tid. 
 et varmt hus er også et tørt hus, så ud over fremtidige besparelser giver en ef-
terisolering også et bedre indeklima. en god isolering isolerer både mod kulde og 
varme. om vinteren holdes varmen inde i huset, og om sommeren holdes varmen 
ude. Det giver behagelige stabile temperaturer og dermed mærkbare fordele hele 
året rundt.
 inden man går i gang, skal man kontrollere, om den eksisterende konstruk-
tion er sund, frisk og uden angreb af råd og svamp, og om den eksisterende iso-
lering og dampspærre er intakt og ligger rigtigt. Du skal også sikre, at utilsigtet 
ventilation hindres. kold luft fra det fri må ikke trænge ind imellem den eksiste-

3�

4-korr_GS_.indd   38 11/09/08   15:49:42



rende isolering og den underliggende forskalling. efterisoleringen må ikke skabe 
fugtproblemer i konstruktionen.
 Det kan virke uoverskueligt, og hvor skal man egentlig starte? Man kan even-
tuelt få en energikonsulents bud på, hvor det er vigtigst at sætte ind med efter-
isolering, og hvad den økonomiske gevinst vil være. Varme stiger opad, så lofter 
og tagkonstruktioner er dog som regel de største syndere. i den forbindelse er 
det også vigtigt at forhøre sit forsikringsselskab om, hvorvidt indgrebet vil æn-
dre noget i forsikringsforholdet.
 i en tagkonstruktion med gitterspær vil det typisk være oven på loftet, der 
skal efterisoleres, og det samme gælder for et uudnyttet hanebåndsloft. er ha-
nebåndsloftet udnyttet, er det skunk, skråvægge og selve loftet, som isoleres. er 
der trægulv på loftet, kan isoleringen muligvis blæses ind i etageadskillelsen af 
fagfolk.
 i de tilfælde, hvor man ikke kan komme til loftet ovenfra, kan løsningen være 
at isolere loftet nedefra. Her skal man blot huske Bygningsreglementets mini-
mumskrav til lofthøjden på 230 cm.
 isolering af skunk og loft vil typisk være arbejder, man selv kan udføre. isole-
ring af selve taget i forbindelse med tagrenovering er dog et job for fagfolk. Det 
gælder ikke mindst ved udvendig isolering af flade tage og andre typer tage såvel 
som indblæsning af isoleringsgranulat.
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Husk!
Ved isolering skal man altid opsætte dampspærre, som er en 
kraftig 0,15 mm plastfolie. Den skal opsættes på den varme 
side af isoleringen. Dette sker for at hindre den varme inde-
luft i at bære fugten med sig igennem isoleringen og afsætte 
den som kondens i sit møde med kolde konstruktioner. Re-
sultatet heraf kan med tiden blive angreb af råd og svamp. 

Isoleringmaterialer må aldrig presses sammen. Presses ma-
terialet blot en tiendedel sammen, mister det omkring halv-
delen af sin isoleringseffekt! Det er primært stillestående 
luft, der isolerer, så lad luften blive i materialet!
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    isoleringsmaterialer

Udbuddet af isoleringsmaterialer er overvældende, men man behøver kun at 
kende nogle få typer. 
 alle kender de traditionelle gule isoleringsmaterialer som stenuld og glasuld, 
der også går under navnet mineraluld, men faktisk kan man også isolere med gen-
brugsmaterialer. Man kan opnå et rigtig godt resultat ved at isolere med gamle 
aviser – eller papiruld, som det mere korrekt kaldes, når det har været igennem 
en forholdsvis simpel forarbejdning.
 i modsætning til mineraluld er den færdige papiruld blød og behagelig at røre 
ved uden stikkende og kløende partikler. Papirulden har en højere vægtfylde end 
mineraluld, hvilket bl.a. giver en langt bedre lydisoleringsevne. Det miljømæssige 
perspektiv er tilgodeset flere steder, for ud over at der er tale om genbrug, kan 
produktionen nemlig bryste sig med et meget lavt energiforbrug. Man kan an-
vende papiruld ved isolering eller efterisolering af eksempelvis loftrum, skunke, 
krybekældre, etageadskillelser og skråvægge. selv kan man kun isolere med pa-
piruld i loft eller i åbne gulve.
 Der er penge at hente ved at isolere med papiruld. På  www.papiruld.dk er der la-
vet et regneeksempel på omkostning og gevinst ved at efterisolere sit parcelhus 
med papiruld: ”et parcelhus fra 1960’erne og 70’erne på 120 m2 har som regel 
behov for nogen efterisolering. Hvis et 120 m2 loft skal isoleres i 200 mm tyk-
kelse, skal der anvendes 48 poser papiruld, det koster 11.493 kr. inkl. moms (pr. 
1.4.2008).” Der oplyses, at besparelsen i forhold til energiforbrug ved opvarm-
ning med naturgas udgør 5.640 kr. pr. år, hvilket betyder, at omkostningen er spa-
ret ind på ca. 2 år. Herefter kan man bare nyde, at der år efter år er mange penge 
sparet. eksemplet er baseret på gør det selv-løsningen, og der findes flere regne- 
eksempler på både gør det selv- og få det gjort-løsningen på www.papiruld.dk. 

Vidste du
    at man ikke kan isole-
re for meget, men at man 
godt kan isolere for dyrt. 
De første 50 mm isolering 
giver den største gevinst, 
og er isoleringen over 300 
mm i samlet tykkelse, er 
der ikke meget at hente.
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tre gode råd, Før du Isolerer  
loFtet med PaPIruld

1.  Karmen omkring opgangen til loftet skal forhøjes med det 
antal cm, som du vil isolere med. Brug f.eks. krydsfiner 
eller mdf.

2.   Etabler nye gangbroer over den nye isolation, men lad de 
gamle broer ligge. De kan nemlig udgøre en del af tag-
konstruktionens styrke og stivhed.

3.   Fastgør vindbegrænsningskarton hele vejen rundt langs 
tagfoden. På denne måde sikres der ventilation til tagkon-
struktionen.

Papiruld købes i mange byggemarkeder som bats (faste pla-
der) eller løs granulat i poser a 17,5 kg. Papirulden hældes 
ud, løsnes og jævnes ud. Herefter former ulden sig til omgi-
velserne og forhindrer sprækker og revner. Se mere på www.
papiruld.dk.

Vidste du
     at papiruld slet ikke 
er noget nyt. Den blev 
opfundet helt tilbage i 
1892 i USA og kom til 
Europa efter 2. Verdens-
krig. I dag er papiruld 
udbredt i hele Europa og 
har været produceret i 
Danmark siden 1989.

sådan FremstIlles PaPIruld
1.   Gamle overskuds- og genbrugsaviser samles og håndteres i store baller før 

forarbejdningen. Af miljømæssige årsager benyttes der kun danske aviser 
i produktionen. I Danmark er der nemlig siden 1988 udelukkende anvendt 
tryksværter baseret på fiskeolie, rapsolie mv. og fødevaregodkendte farvestof-
fer. Danske aviser er dermed helt fri for miljøbelastende tilsætningsstoffer. 
Der anvendes i øvrigt udelukkende aviser og ikke eksempelvis glittet papir fra 
ugeblade m.m.

2.   Aviserne transporteres til en kæmpestor aviskværn. Her skæres papiret i små 
stykker og blæses videre til en hammermølle, der så at sige slår papirfibrene 
tilbage til deres oprindelige form, før de blev presset til avissider. På denne 
måde bringes der luft og dermed isolationsevne i produktet.

3.   Undervejs i forarbejdningen tilsættes der 6 procent borsalte og 9 procent alu-
miniumhydroxid. Borsalte har en brandhæmmende effekt og forebygger mod 
råd og svamp. Aluminiumhydroxiden frigiver vandmolekyler ved brand, hvil-
ket er den vigtigste årsag til, at den færdige papiruld ikke vil brænde. Tilsæt-
ningsstofferne er i øvrigt ikke miljøbelastende.

4.   Der løsriver sig hele tiden mikroskopiske fibre i processen. Dette meget fine 
støv er ikke hensigtsmæssigt som isolation og suges derfor fra i processen. 
Fibrene anvendes i stedet bl.a. i asfalt ved nye belægninger til stilleveje.

5. Herefter er papirulden klar til brug!
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    tætningslister
Mange bruger tynde, selvklæbende tætningslister af blød gummi i et forsøg på at 
tætne vinduer og døre, når kulden pludselig kan mærkes. Dette er dog ikke opti-
malt, fordi listerne kan presse døre og vinduer mere skæve med tiden, da de som 
regel monteres nede i falsen og på denne måde kommer i klemme, når der lukkes. 
Bedst er det at bruge trælister med en blød gummiliste på den ene side. Dør eller 
vindue lukkes, og tætningslisten lægges forsigtigt til uden at presse den, hvoref-
ter den fastgøres til karmen med dyksøm med ca. 20 cm’s mellemrum.

    sidder vinduet lige?
en årsag til træk kan være, at vinduets beslag eller hængsler har flyttet sig på 
grund af slitage eller manglende skruer. tjek derfor, om der er samme afstand 
hele vejen rundt om døre og vinduer ud til karmen. Hvis det ikke er tilfældet, 
kan placeringen justeres ved at fastgøre hængslerne som oprindeligt og justere 
hængslerne forsigtigt med en hængselbukker.

�2

sådan måles IsolerIngsevnen  
På IsolerIngsmaterIaler
Hvis du vil sammenligne materialernes evne til at isole-
re, skal du kigge efter materialets lambda-værdi (varme-
ledningsevne) og U-værdi (transmissionskoefficient).
Lambda-værdien er et mål for et materiales evne til at 
lede varme, altså det modsatte af dets isoleringsevne. 
Jo mindre et materiales lambda-værdi er, jo bedre iso-
lerer det.
   U-værdien er et mål for den varme, der går til spilde 
gennem en bygningskonstruktion, altså igen det mod-
satte af materialets isoleringsevne. Derfor er tommel-
fingerreglen: Jo mindre konstruktionens U-værdi er, 
desto bedre isolerer den.
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    Mindre træk fra døre
Der findes en rigtig smart genvej til at begrænse varmeforbruget, hvis de udven-
dige døre ikke slutter helt tæt til tætningslisterne. nogle bakser døren af og på for 
at bukke og justere hængslerne m.m., men det er måske slet ikke nødvendigt.
i slutblikket sidder der ofte en lille metalflap, der vender ind i selve hullet til 
låsepalen. Hvis metalflappen bøjes lidt ud, øges dørens pres mod tætningsli-
sterne, når døren lukkes. skru slutblikket af, sæt det i en skruestik eller læg det 
på et hårdt underlag og slå lidt på det med en hammer. lad være med at brække 
i det fastmonterede slutblik med en skruetrækker, da man risikerer at ødelægge 
skruehullerne. 

�3

Vidste du
     at der er en besparelse at hente på 4.900 kg CO2 årligt og 
50 procent af varmeregningen ved på grundig vis at efteriso-
lere sit 120 m2 store hus. Eksemplet er udregnet efter, at man 
går fra ingen til fuld isolering. 

     at ved at efterisolere sit loft i sit 120 m2 store hus (isolering 
fra 50 til 250 mm) er der årligt sparet 1.512 kg CO2 og 2.200 kr.

     at ved at bruge energiberegneren på www.sparpenge.rock- 
wool.dk kan man beregne, hvor meget energi og hvor mange 
penge man sparer ved at efterisolere sit hus.

4-korr_GS_.indd   43 11/09/08   15:49:43

http://www.sparpenge.rock-wool.dk
http://www.sparpenge.rock-wool.dk
http://www.sparpenge.rock-wool.dk


    isolering af rør
Vandrør bør altid være isolerede, hvad enten de leder varmt eller koldt vand. Ved 
varme rør opnås naturligvis et begrænset varmetab, og ved kolde rør fjernes mu-
ligheden for dug og dermed ansamling af vand til belastning for selve røret, rør-
samlinger, trækonstruktioner m.m. 
 synlige rør kan let isoleres med præfabrikerede isolationsrør, der er opslid-
sede på langs. Brug den rette dimension og sørg for at tilpasse isolationen ved 
at skære materiale væk i stedet for at presse det sammen. Det er nemlig luften i 
materialet, der sikrer den høje isolationsevne.

    lavenergivinduer
Der er også en del penge at spare ved at udskifte sine vinduer til lavenergivinduer. 
Der er ca. 50 procent sparet, da man med disse vinduer kan halvere varmetabet. 
Hvis blot vinduesrammen er tæt, behøver man ikke at udskifte hele vinduet – i 
det tilfælde er det nok at udskifte selve ruden. For mere specifik information om 
energivinduer kan man besøge energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk, og man 
kan også søge generelle råd om isolering i brochuren ”guide til energiforbedring 
af din bolig”, som man finder på www.ecocouncil.dk.
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varmekilder
elvarme er den dyreste form for energi og samtidig også den 
mest miljøbelastende. Man kan spare penge og miljø ved at 
skifte elvarmen ud med fjernvarme, naturgas eller vedvarende 
energi. Se www.elsparefonden.dk.

    Varmepumpe
Man kan også vælge at få en varmepumpe, især hvis ens energikilde er el, hvilket 
ofte er tilfældet i et fritidshus. Ved at skifte til en varmepumpe kan man spare 
helt op til to tredjedele af den årlige udgift til elregningen. en varmepumpe har 
to dele: en del, der sidder indenfor, og en del, der sidder udenfor. Varmepum-
pen udnytter varmen udenfor, trækker varme ud af udendørsluften eller jorden, 
også selvom der er minusgrader, og pumper varmen indenfor. Varmepumpen 
har endnu den fordel, at den skaber et godt og sundt indeklima, da den ren-
ser luften for bl.a. støv og pollen. Husk at finde en a-mærket pumpe. teknolo-
gisk institut har udarbejdet en liste over godkendte og a-mærkede varmepum-
per, som kan findes på www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo. Man kan også via www.
dongenergy.dk blive kontaktet af en varmepumpekonsulent eller bestille en bro-
chure om varmepumper.

    Cirkulationspumpe
sidder man i eget hus, er man formentlig i besiddelse af en cirkulationspumpe. 
Den fører det varme vand rundt i huset, og ofte er cirkulationspumpen den stør-
ste strømsluger i huset. Det kan svare sig at investere i en cirkulationspumpe med 
energimærke a, da den kan spare en for op til 75 procent i energiforbrug i forhold 
til en ældre cirkulationspumpe. Ved at udskifte en gammel pumpe til en ny og 
a-mærket pumpe sparer man ifølge elsparefonden helt op til 800 kr. pr. år. Man 
kan eksempelvis vælge cirkulationspumpen alpha2 fra grundfos, som netop er 
a-mærket. Man kan finde flere a-mærkede pumper på www.elsparefonden.dk.
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ifølge www.elsparefonden.dk har 7 ud af 10 husejere en forældet cirkulationspum-
pe. er du en af dem, så koster den dig mange penge og bidrager unødvendigt til 
din Co2-udledning.

et godt og nemt tip til at spare penge og Co2 er at sænke temperaturen inden 
døre. Dong har beregnet, at en temperatursænkning fra 21 til 20 grader kan be-
tyde en besparelse på 5 procent af varmeregningen. Bor man i et parcelhus på 
130 m2, sparer man 233 kg Co2 ved at sænke temperaturen 1 grad. 

Det kan betale sig at sænke nattemperaturen endnu et par grader. Man får også 
en bedre søvn af at sove køligt frem for varmt. Husk at trække gardinerne for i 
alle rum, da de holder varmen inde og kulden ude. 

Ved udluftning, som bør ske ved at lave gennemtræk i maks. 5 minutter et par 
gange om dagen, skal radiatorerne slukkes, ellers sker der et unødigt varme-
svind direkte ud i den blå luft. 

skal man ud at rejse, kan det betale sig at sænke temperaturen i sit hjem til 16 
grader. Man bør dog ikke slukke helt for varmen, da det så kræver en hel del 
energi at opvarme hjemmet igen, når man vender hjem fra ferien.

Undgå at dække radiatorer til med tøj eller for den sags skyld at stille møb-
ler tæt på dem. Det er for energikrævende, da radiatorerne ikke kan komme af 
med varmen og bruger for meget energi på at varme rummet op.

Husk at slukke for gulvvarmen om sommeren eller at sætte den på maks. 17 
grader. er huset udelukkende opvarmet med gulvvarme, kan det betale sig at 
skrue ned fra 24 til 20 grader i en bolig på 120 m2. Der er årligt sparet 4.650 kg 
Co2 og 2.790 kr.
 
Har du en varmtvandsbeholder i f.eks. dit fritidshus, så husk, at den skal stå på 
mellem 50-55 grader. Ved højere temperaturer bliver der smidt flere hundrede 
kroner direkte ud ad vinduet. Varmtvandsbeholderen må dog ikke komme un-
der 50 grader på grund af risiko for bakteriedannelse. Husk også at slukke helt 
for varmtvandsbeholderen, når du er væk i flere dage ad gangen. 
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    Vedvarende energi – solceller
Der er mange forskellige former for vedvarende energikilder. Her kan nævnes 
sol, vand- og vindenergi, bølgekraft m.m. selv har jeg personlig erfaring med sol-
energi, som jeg har haft stor glæde af og sparet en del penge på. Uanset om man 
bor i hus eller lejlighed, kan solenergi varmt anbefales.
 solen skinner gennemsnitligt mere end 1.800 timer om året i Danmark, men 
det har altid været forbundet med mange omkostninger og stort besvær at etab-
lere et solenergianlæg. nu har nye produkter gjort den svære kunst både enkel 
og billig.
 Problemet har bl.a. været, at udgifterne til selve installationsarbejdet har væ-
ret så høje, at de fleste anlæg aldrig har kunnet tjene sig selv hjem. Materialerne 
i sig selv er også kostbare, men her har en mere effektiv produktion og et øget 
salg gjort det hele lidt mere menneskeligt.
 Udgifter til håndværkere er naturligvis ikke blevet billigere med årene, men 
har man mod på selv at tage fat, så ser det hele jo lidt anderledes ud – og det bed-
ste er, at man ikke behøver at være født med en rørtang i hånden!

 
 

��
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    rådgivning og kurser
Det har aldrig været lettere at få hjælp og rådgivning, hvis man ikke lige er den 
fødte handyman eller -woman. energitjenesten stiller nemlig hele sin viden og 
ekspertise til rådighed via hjemmesiden www.energitjenesten.dk. Her kan man få gode 
råd og svar på spørgsmål om alle former for energi, såvel traditionel som vedva-
rende. energitjenesten drives bl.a. med midler fra energisparepuljen og er i øv-
rigt en frivillig og uvildig organisation med kontorer i alle landets regioner. 
Hvis man selv bygger, ligger priserne på mellem 17.000 og 27.000 kr. for et 9 
m2 solvarmeanlæg med rumvarme. køber man derimod en nøglefærdig løsning 
inklusive montage, er prisen typisk i nærheden af 50.000 kr. – så der er mange 
penge at spare!
 
    små anlæg til fritidshuset
Det er dyrt at holde fritidshuset frostfrit hele vinteren ved hjælp af elvarme, og 
bl.a. derfor har jeg valgt at opsætte en lille solvarmepumpe på familiens koloni-
havehus. Denne fungerer som supplerende energikilde til elvarmen. Ved at bruge 
solenergien holdes huset fugtfrit i vinterperioden, hvor huset står tomt. når so-
len ikke skinner, tager de traditionelle elradiatorer over, som snart udskiftes med 
en a-mærket varmepumpe.
 Der findes flere udbydere på markedet, heriblandt har solarwall og stratosol 
udviklet mindre anlæg til at holde fritidshuse, kælderlokaler, campingvogne el-
ler uopvarmede udhuse tørre og fri for lugt af mug. Med denne simple løsning 
kan man få solen til at hjælpe sig både med opvarmningen og ventilationen, og 
den gør det som bekendt ganske gratis.

��
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Vidste du
     at ved at installere en solfanger til brugsvand 
kan der spares 400 kg CO

2
 og 2.400 kr. årligt. Ek-

semplet tager udgangspunkt i en 4 m2 solfanger, 
svarende til en beholder på ca. 250 liter.

 Øverst på solfangeren fra solarwall sidder der et lille panel af solceller, der pro-
ducerer strøm til en blæser. lige under solcellepanelet sidder en sort plade med 
tusindvis af små huller. når solen skinner, producerer solcellerne strøm til blæ-
seren, og den sorte plade opvarmes. Blæseren suger luften igennem den varme 
plade, og den opvarmede tørre luft blæses via et hul i væggen ind i det uopvar-
mede rum. På den måde kører solfangeren kun i det øjeblik, der er noget varme 
at hente ind, og man får et helt gratis tilskud til opvarmningen af sit fritidshus. 
Den store fordel er, at blæseren også skaber luftcirkulation – med tør luft vel at 
mærke – hvilket gør, at man slipper for problemer med fugt og lugt.
 solpanelet fra solarwall koster p.t. 4.800 kr. + forsendelse, men pengene er 
tjent hjem igen på et par år i forhold til andre opvarmningsformer. en 2000 watt 
elradiator skal eksempelvis kun køre på fuldt blus i 2 måneder, før den har brugt 
alle pengene i strøm. Man kan naturligvis betale sig fra montagen, men det er 
ikke svært selv at montere solarwall-panel. se www.solarwall.dk.
 Det samme gælder produktet fra stratosol. Her sidder den sorte plade, der op-
varmes, endvidere bag ved en glasplade, hvilket forbedrer opsamlingen af solens 
varme, når det blæser. stratosols varmepumpe er derfor en smule dyrere og ko-
ster p.t. kr. 6.875 + forsendelse. se www.stratosol.dk.
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    Andet solcelleudstyr
solceller kan også anvendes til andet end opvarmning af huse og vand. Der findes 
en række produkter på markedet, der er drevet af solceller, som også kan være gan-
ske praktiske til hus og have. organisationen for Vedvarende energi har en net-
butik med salg af solcelleprodukter som stavlygte, radio, batterioplader, spring-
vand og forskellige former for havelygter og lamper. Ja, man kan sågar købe sig 
et helikopterbyggesæt og en karrusel. kig selv forbi på www.orgve.dk.
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    brændeovne
Mange danskere bruger brændeovne som opvarmningskilde – især som sekun-
dær opvarmningskilde og hyggespreder. Miljømæssigt skal man dog være op-
mærksom på, at man bruger den korrekte form for brændsel, og at ens brænde-
ovn er i tiptop stand. Det handler i mange tilfælde om at blive bedre til at fyre i 
brændeovnen for på den vis at undgå partikelforurening. 50 procent af de dan-
ske partikeludslip kommer rent faktisk fra brændeovne og brændekedler, så alle 
med brændeovn kan selv gøre en forskel. 
 På Miljøministeriets hjemmeside (www.min.dk) kan man finde en række råd til, 
hvordan man mindsker partikelforureningen:

Brug rent og tørt træ
Vådt træ giver dårlig forbrænding og meget røg. Fyr aldrig med affald – f.eks. 
i form af reklamer, magasiner, mælkekartoner, pap eller træ, som er malet el-
ler behandlet.

Sørg for rigelig luft
For lidt luft giver mange sundhedsskadelige partikler i røgen. tænd op med pin-
debrænde, optændingsblokke eller lidt avispapir, så ilden hurtigt får godt fat. 
skru først ned for luften, når flammerne bliver blålige.

Fyr lidt ad gangen
ilden skal have fat i brændslet, så temperaturen hurtig bliver høj. Hver gang 
du lægger brænde ind, skal du skrue op for luften, til de mørkegule flammer er 
væk.
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et godt tIP tIl rengørIng aF 
brændeovnsglas
Tag en fugtig bomuldsklud og dyp den i aske 
fra ovnen. Gnid herefter med kluden på den 
tilsodede rude. Et vidundermiddel, der bare 
skal på bøtter og ud i butikkerne.

Gå udenfor og tjek – røgen bør være næsten usynlig
Hvis der er for meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget for-
kert. spørg din skorstensfejer til råds.

Ud over at fyre korrekt op, er det også vigtigt løbende at tjekke sin brændeovn 
efter i sømmene. en toptunet brændeovn giver en bedre brændeproces og sviner 
mindre. Her er et par råd til, hvordan man vedligeholder ovnen:

Kontroller pakningerne
For at luften i en brændeovn skal kunne bevæge sig, som den oprindelig er de-
signet til, er det vigtigt, at der kun kommer luft ind der, hvor det er tiltænkt. 
Derfor bør man tjekke alle pakninger og kontrollere, om de er nedslidte. Det er 
ikke utænkeligt, at en brændeovn, der stort set er tændt hver dag i fyringssæ-
sonen, skal have nye glasfiberpakninger hvert år. Der er pakninger i lågen, om-
kring askeskuffen, omkring glasset og omkring røgrøret, som går ind i den mu-
rede skorsten.

Tjek de ildfaste sten
De ildfaste sten kontrolleres for skader. Der sker ikke noget ved, at stenene har 
revner, der må blot ikke mangle noget af stenen. Det samme gælder de såkaldte 
Vermiculite-plader, der i dag praktisk talt anvendes i alle nyere brændeovne. 
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Tjek glasset
glasset skal være uden revner og fejl. Man kan bestille et nyt efter mål i det lo-
kale byggemarked eller i pejsebutikken, hvis det vel og mærke er plant glas. er 
glasset f.eks. buet eller vinklet, skal man være indstillet på, at det kun er det ori-
ginale glas, som passer.
 glasset skal holdes rent af flere grunde. Man skal først og fremmest kunne 
følge med i, hvornår der skal fyldes mere brænde på, men det er lige så vigtigt, 
at man hele tiden kan holde øje med selve forbrændingen for at sikre, at der til-
føres den korrekte mængde ilt.

Passivhus
Hvis man skal have bygget nyt hus og ønsker et fuldt ud bæredygtigt hus, er det 
værd at se på ideen om passivhuse.
 Primo 2008 stod Danmarks første certificerede passivhus færdigt, og bygher-
ren arkitekt olav langenkamp og familie kunne flytte ind. Det særlige ved et pas-
sivhus er, at det bruger ekstremt lidt energi i forbindelse med opvarmning. Hu-
set er bedre isoleret end et normalt hus, og det udnytter samtidig den varme, der 
tilstrømmer huset i form af sol, madlavning m.m. Huset er således meget ener-
givenligt. Varmeregningen kan blive ekstremt lav, helt ned til ca. 1.000 kr. pr. år, 
og samtidig udleder man ca. 2 tons Co2 mindre pr. år end normalt. 
 Passivhus-betegnelsen stammer fra tyskland og Østrig, og konceptet kom til 
Danmark i år 2000. Der eksisterer en særlig certificering af passivhuse, som er 
udviklet af Passivhaus institut i Darmstadt (PHi). For at man kan betegne et hus 
som passivhus, er der derfor en række betingelser, der skal være opfyldt, bl.a. 
skal energiforbruget til rumopvarmning i et passivhus ligge under 15 kWh/m2 
bolig årligt. se meget mere på www.altompassivhuse.dk og www.passivhus.dk.
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spar på vandet
rent vand er en vigtig og knap ressource, som det er nødvendigt at spare på. 
Vi forbruger mere vand, end vi lige tænker over, når vi i det daglige vasker tøj, 
børster tænder, laver mad og går i bad. Dong energy oplyser, at vandforbruget 
for én person i gennemsnit er 130 liter i døgnet, svarende til ca.:

 Personlig hygiejne 44 liter
 Toiletskyl 33 liter
 Tøjvask 19 liter
 Opvask/rengøring 17 liter
 Mad/drikke 9 liter
 Øvrigt 8 liter
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    brus og vask
Man kan spare på det rene drikkevand ved at montere en vand-
sparer på brusere og vandhaner. Man kan også skifte bruseren 
ud med en sparebruser, som bruger 6-9 liter vand i minuttet, 
mens en helt almindelig bruser bruger mellem 15-20 liter vand 
i minuttet. Ved at installere en sparebruser kan man årligt spare 
ca. 250 kr. se www.sparenergi.dk.
 Man kan spare endnu mere vand ved at afkorte sit bad – to minutter mindre 
sparer dig for ca. 18 liter vand. Man bør også slukke for vandet, mens man sæber 
sig ind. Ved at skære sin badetid ned fra 10 til 5 minutter sparer man ca. 1.000 
kr. årligt. Hvis man normalt ynder at tage lange bade og herefter skærer sin ba-
detid ned fra 20 til 5 minutter, kan der være en årlig besparelse på op til 3.000 
kr. eksemplerne afhænger selvfølgelig af omkostningerne for vand og opvarm-
ning af vand, der hvor man bor. 
 karbade er de rene vandslugere – et enkelt karbad kan snildt koste 100 liter 
vand. Hvis man endelig vil tage karbad, så kan hele familien jo fællesbade og få 
en hyggelig stund ud af det, så vandet på den måde bliver udnyttet maksimalt. 
 Det enkleste råd til at spare på vandet er, at man altid skal huske at slukke for 
vandet, når man ikke bruger det. lad f.eks. ikke vandet løbe, når tænderne bør-
stes. løber vandet blot nogle minutter ved tandbørstningen morgen og aften, 
har man hver uge ledt rent drikkevand svarende til to fulde badekar direkte ud i 
kloakken. et tandkrus kan spare dig for mange liter vand i døgnet.
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gode tIPs tIl at sPare På vandet
Opbevar en flaske med vand i køleskabet. På denne måde har 
man altid adgang til koldt drikkevand og behøver ikke lade ha-
nen løbe.

Brug regnvand til havevanding – indkøb regnvandstønder til op-
samling af regnvand. 

Når bilen skal vaskes, så brug en spand og en børste. 

Der kan spares på vandet ved at vælge en vandhane med ét greb 
i stedet for to greb – eller en vandhane med sparefunktioner. 
Disse bruger mindre vand end de traditionelle vandhaner. 

    toilet

Vi skyller i gennemsnit 33 liter vand ud i toilettet pr. døgn. Det kan betale sig at 
udskifte det gamle toilet til et toilet med to skyl. På denne måde kan man som 
udgangspunkt spare en tredjedel af sit vandforbrug til toiletskyl. 
 et toilet, der løber, er en stor vand- og pengesluger. Det kan koste dig uhygge-
ligt mange penge i vandspild, og det er derfor en rigtig god idé at få sat en stopper 
for problemet. Heldigvis er det ikke svært! tjek, om dit toilet løber, og spar op til 
15.000 kr. om året. Ud over det store vand- og pengespild kan lyden af vand, der 
løber være meget generende både for én selv og resten af ejendommens beboere, 
hvis man bor i etageejendom, da det giver en hvislende lyd fra rørene.
 Den mest almindelige årsag til, at toilettet begynder at løbe, er, at kalk og 
små partikler i vandet sætter sig fast, hvor bundventilpakningen skal sørge for 
at holde vandtrykket tilbage fra en fyldt cisterne. Pakningens tæthed svækkes 
naturligvis, når de helt glatte overflader langsomt bliver mere og mere ru. en an-
den grund kan være utætheder ved indløbspakningen. Cisternen bliver derved 
overfyldt, og et overløb sørger så for, at vandet blot risler ud i toiletskålen.
 Det er altså ofte typisk et spørgsmål om at udskifte en pakning med en ny, og 
dermed skal man en tur ned i cisternen. For at få udført reparationen kan man 
kontakte en vvs-mand eller selv give sig i kast med det. gør man det selv, kan re-
parationen gøres for under 150 kr. 
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reParatIon aF løbende toIlet
adgangen til kummen er forskellig fra produkt til produkt, men her 
er anvisningen til reparation af en af de mest solgte typer: ifö cera 
toilet:

Man skal bruge:
en 12 mm fastnøgle eller en svensknøgle, en vandpumpetang eller 
unbrakonøgle og en almindelig skruetrækker.

indkøb af materialer:
inden man går i gang, skal man anskaffe de pakninger, som passer 
til toilettet. Det kan enten være indløbspakningen (ved vandtilgan-
gen) eller udløbspakningen (ved bundventilen), den er gal med. For 
at købe de rigtige pakninger er det nødvendigt at kende toilettets 
fabrikat og type. kender man ikke fabrikat og type på sit toilet, kan 
man eventuelt tage et billede og vise det til forhandleren af repara-
tionssættet – eller blot tage den/de defekte pakninger med i bygge-
markedet.

sådan gør man:
luk for vandet på den afspærringsventil, der er monteret i forbin-
delse med toilettet. Der skal altid være monteret en afspærrings-
ventil ved et toilet. Hvis man ikke lukker for vandet, vil cisterneven-
tilen blive ved med at løbe under hele reparationen.
   Herefter tages låget til cisternen af. På ældre toiletter kan man 
som regel skrue knoppen af og løfte låget.
   kontroller først den pakning, der sidder der, hvor vandet tilføres. 
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når svømmeren flyder op sammen med vandstanden, lukkes 
der for vandet. Hvis denne pakning ikke er tæt, bliver cisternen 
overfyldt, og vandet løber via et overløb ud i skålen. Hvis ind-
løbspakningen er tæt, skal man ned til den lidt større udløbs-
pakning eller bundpakning. 
   Prøv at kigge efter skruer eller anordninger, der holder hele 
indmaden på plads. Frigør disse og træk hele udløbsmekanikken 
ud af cisternen.
   nu kan man kontrollere, om bundventilpakningen er hel og 
ubeskadiget. Hvis den er beskidt, defekt eller mør, skal den ud-
skiftes.
   alle pakninger og mekaniske dele skal rengøres med vand, op-
vaskemiddel og børstes, før de samles igen.
   når cisternens indmad er på plads, åbnes der igen for vandet. 
Husk at kontrollere, om toilettet løber, inden låget påmonteres 
igen. Man bør også kontrollere, om toilettet skyller korrekt.
   Der er herefter sparet en del både på fremtidigt vandspild og 
på vvs-arbejde.
   

5�

4-korr_GS_.indd   58 11/09/08   15:49:47



    tjek vandsystemet
Det kan være en rigtig god og besparende løsning at tjekke sit vandsystem en gang 
imellem. Det kan koste mange penge og dyrebart vand, hvis der er utætheder i 
vandrørene, eller hvis en vandhane drypper, eller et toilet løber. en dryppende 
vandhane, alt afhængigt af hvor meget den drypper, kan nemt koste mellem 20 
og 100 liter vand i døgnet.
 Man kan tjekke sit vandsystem ved at slukke for alle vandhaner. Derefter tjekker 
man vandmåleren, og hvis denne stadig kører, må man tjekke sine vandhaner og 
toilet. Hvis der ikke er nogen fejl at se, kan det måske skyldes et skjult brud et sted. 
kontakt evt. en vvs-reparatør, så denne kan udbedre skaden. Hold efterfølgende 
nøje øje med vandmåleren og tjek, om vandforbruget stiger uden grund. 
 københavns energi har lavet en oversigt over, hvor meget vandspild der skyl-
des løbende og dryppende vandhaner og toiletter, samt beregnet, hvad spildet 
koster:

Vandhane Vandspild pr. år  så meget koster det

langsomt dryp 7 m3 321 kr. 

Hurtigt dryp 30 m3 1.376 kr.

løber konstant 100 m3 4.588 kr.

toilet (koldt vand) Vandspild pr. år  så meget koster det

løber, så det er svært at se 100 m3 3.441 kr. 

løber, så det ses 200 m3 5.882 kr.

løber med uro på overfladen 400 m3 13.764 kr.
„tap“-løber 3.000 m3 103.230 kr.

Beregningerne er baseret på vandprisen, januar 2006: 34,41 kr. pr. m3 koldt vand.

Beregningerne er baseret på både koldt og vamt vand. Det vil sige, at energiforbruget til varmt 
vand er beregnet i tallene.
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spar på strømmen
Uden man egentlig opdager det, har man masser af strømslu-
gere rundt omkring i hjemmet. Der er strøm, Co2 og penge 
at spare, hvis man vel at mærke er opmærksom på, hvor man 
skal lede. og de fleste kan sagtens spare på strømmen, uden at det influerer på 
dagligdagen. På elsparefondens hjemmeside, www.elsparefonden.dk, kan man finde 
værktøjet Min Bolig. Det kan anvendes til at få sparetips til éns personlige elfor-
brug. et strømtjek kan hjælpe med at skære strømforbruget ned, således at man 
kan spare en tredjedel af elregningen ved at styre og skære ned i sit forbrug. 

    sparometer
Først og fremmest kan man blive hjulpet lidt på vej ved at anvende et sparome-
ter (elmåler). Med et sådant er det muligt at måle forbruget på hvert enkelt elek-
triske apparat. Det gælder både de tændte apparater og dem, der står på standby. 
et sparometer kan anskaffes for ca. 300-400 kr. se www.dongenergy.dk. 
 når man har opstøvet strømslugerne, så er der hjælp og gode råd at hente. 
Det handler først og fremmest om altid at huske at slukke for de apparater, man 
ikke anvender. Husk også at slukke for lyset i de rum, du ikke opholder dig i. Der 
er ingen grund til at lade det brænde, og det er en gammel myte, at det skulle 
være mere strømkrævende at tænde og slukke for lyset i forhold til at lade det 
brænde.

et godt tIP
Ved at hive mobiltele-
fonopladeren ud af stik-
ket sparer man årligt  
30 kr. og 10 kg CO

2.
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Når du i fritiden er i sommerhuset eller i haven, og der skal 
slås græs, så brug ”kondiklipperen”. Er arealet så stort, at 
den almindelige menneskedrevne græsslåmaskine ikke kan 
anvendes, så er elklipperen af foretrække frem for den ben-
zindrevne, når miljøregnskabet skal opgøres. Og når du er i 
gang med at tilgodese miljøet i haven, så drop terrassevar-
meren – det er både penge og CO

2
 lige ud i ingenting. Tag i 

stedet en trøje på og et ekstra tæppe om benene – det giver 
god samvittighed. 
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Vidste du
     at de største strømtyve i dit hjem er apparater som tv, dvd-af-
spiller, musikanlæg og printer? 12 procent af dit elforbrug går til tv 
og underholdning.

     at du kan spare op til 250 kr. om året, hvis du slukker dit store 
fladskærms-tv en time mere om dagen. Brug ikke dit tv som erstat-
ning for radioen – den er langt billigere i strømforbrug. 

     at husets teenager er den største strømforbruger. Ifølge Statens 
Byggeforskningsinstitut forbruger teenagere i gennemsnit 20 pro-
cent mere el, og samtidig er vandforbruget også 10 procent stør-
re end hos resten af familiens medlemmer. Det bunder selvfølgelig 
i, at teenageværelset er spækket med elektronik som computer, tv, 
dvd-afspiller, mobiltelefon, musikanlæg, spillekonsol m.m. Herud-
over bader teenageren ofte mere og længere end de andre familie-
medlemmer, ligesom tøjet ofte lægges til vask, når det kun har væ-
ret brugt en enkelt gang eller bare har været hevet ud af skabet. I et 
hjem med én eller flere teenagere kan der derfor være hårdt brug 
for elspareskinner, sparebrusere og selvfølgelig en god snak i teen-
age-øjenhøjde om, hvorfor det er vigtigt at passe på miljøet. 

et godt råd tIl teenageren! 
Har du endnu ikke en bærbar compu-
ter, men kun en stationær, så kan du må-
ske overbevise dine forældre om, at de skal 
hjælpe dig med køb af en lækker bærbar. Et 
godt argument er nemlig, at man kan spare 
op til 90 procent af strømforbruget ved at 
anvende en bærbar computer frem for en 
stationær med billedrørsskærm.
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    elspareskinne
Hvis man har det med at glemme og synes, det er besværligt at slukke sine appa-
rater helt, altså også at slukke for standby-funktionen, så kan det være en rigtig 
god løsning at anskaffe sig en elspareskinne. elspareskinnen husker nemlig at 
slukke for dig! en elspareskinne er en såkaldt intelligent stikdåse, som slukker 
automatisk for de apparater, man bruger sammen med sin computer, tv m.m., 
når de er sat i stikdåsen. når man så slukker for f.eks. sin computer, slukker alle 
de andre tilsluttede apparater også automatisk. Med en elspareskinne sparer man 
hurtigt 200 kr. årligt og 75 kg Co2. 
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Husk!
Overvej altid, hvorvidt den nye strømfor-
brugende og uundværlige ting, du ønsker 
at anskaffe dig, nu også er så uundværlig, 
som du går og tror.

Vidste du
     at man hos mange elselskaber og sågar nogle 
kommuner kan låne en sparepærekuffert. På den-
ne måde kan du finde de helt rette pærer og få 
prøvet dem af, hvor de skal anvendes.
 
     at 15 procent af dit elforbrug går til belysning.
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    elsparepærer, A-pærer
Der er også en hel del at hente, hvis man laver et pæretjek og udskifter sine almin-
delige glødepærer til a-pærer. en a-pære bruger 75 procent mindre energi end en 
glødepære, og levetiden er længere. Beregningen er, at hver gang en almindelig 
glødepære udskiftes til en a-pære, så sparer man ca. 75 kr. om året. Ud over at 
spare penge på strømforbruget, så sparer man jo også på udledningen af Co2. 
 når man skal ud at købe sine nye a-pærer, så er det vigtigt at vælge nogle af 
god kvalitet. kvaliteten er sikret, hvis man går efter elsparemærket. Dette sikrer 
nemlig kravet til energieff ektivitet, holdbarhed og farvegengivelse. Med en an-
befalet elsparemærket a-pære gøres fordommene om koldt og dårligt lys nem-
lig til skamme. På www.elsparefonden.dk fi nder man en liste over de a-pærer, der 
opfylder krav til kvalitet og energieff ektivitet.
 når a-pæren er udtjent og ikke kan mere, er det vigtigt at skille sig af med den 
på den rigtige måde. Pæren må ikke puttes i skraldespanden, men skal i stedet 
afl everes på genbrugsstationen. konsulter evt. din kommune, hvis du er i tvivl 
om, hvor du kan afl evere dine gamle a-pærer. 
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På Farten

er det efterhånden ikke sådan, at bilen er ved at blive danskernes bedste ven – 
om ikke andet så det foretrukne transportmiddel? Bilen udleder som udgangs-
punkt meget Co2, er skadelig for miljøet og dyr for privatøkonomien. DsB har 
foretaget beregninger, der viser, at man ved at tage bilen i den københavnske by-
trafik udleder omtrent 10 gange så meget Co2  i forhold til s-tog. 

    Cyklen
lad derfor bilen stå. Hvis du i stedet for tager cyklen, slipper du samtidig for den 
dårlige samvittighed over ikke at få dyrket tilstrækkelig motion i din fritid. Der 
er forskellige måder at cykle på. Ud over den helt traditionelle cykel er der f.eks. 
lad- og elcyklen, som giver nogle andre muligheder.

Ladcyklen
ladcyklen findes efterhånden i mange udformninger og afskygninger. Den er 
tænkt til at transportere ting og sager. Mange forældre bruger dem i byerne, når 
børn skal transporteres til og fra daginstitution, og når indkøbene skal gøres med 
børn på cyklen. sikkerheden er i orden, da der i de cykler, der er beregnet til børn, 
kan monteres sikkerhedsseler. en ladcykel kan anskaffes til en nypris fra 15.000-
20.000 kr. Den er miljørigtig og kræver ikke en P-plads. Her er der meget at hente 
alene på parkeringsafgifter, hvis man ellers ofte betaler parkering.
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Elcyklen
elcyklen gør det nemmere at komme hurtigt frem og er et rigtig godt alterna-
tiv til bilen, især hvis man har så langt til arbejde, at man ikke orker at cykle på 
en traditionel cykel. elcyklen ligner til forveksling en almindelig cykel og fås 
i lækre design. Forskellen er, at der er monteret et batteri og en hjælpemotor 
på cyklen, der gør, at det er nemmere at komme hurtigt frem uden at bruge de 
samme kræfter. 
 elcyklen forurener meget lidt. Batteriet skal selvfølgelig lades op, men det 
kræver ikke det store strømforbrug. elforbruget til cyklen koster kun et par kr., 
hver gang den skal oplades, når den har kørt mellem ca. 20-50 km. Prisen på en 
elcykel varierer, men en god elcykel kan fås i et prisleje omkring 10.000 kr. sæt-
ter man dette op i forhold til udgifterne til en bil, så er der mange penge hentet 
ved at investere i en elcykel frem for i en bil. se mere på f.eks. www.fantombike.dk, 
som forhandler elcykler.

et godt tIP – håndrens
Når man er cykelejer, betyder det også, at man skal fikse cyklen en 
gang imellem, og det kan koste et par sorte hænder. Her er et godt 
og miljørigtigt tip at hente, hvis de olieindsmurte hænder skal bli-
ve rene og pæne igen: kaffegrums! Hæld nogle dråber opvaskemid-
del og lidt kaffegrums ud i hænderne – gerne espresso. Gnid herefter 
hænderne grundigt i 5-10 minutter og skyl dem herefter med vand. 
Hænderne er nu rene og pæne igen. Det er et helt utroligt effektivt 
middel! 
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    Offentlig transport
Hvis man har for langt til arbejde i forhold til, at man orker eller har mulighed 
for at tage cyklen, så er det offentlige transportnet også en god løsning for at 
spare miljøet og din pengepung. 
 Hvis man har været vant til at køre i bil, kan det være svært pludselig at være 
afhængig af togtider og det forhold, at man ikke er herre over egen tid. Men fak-
tisk forholder det sig omvendt. i en bil er man tvunget til at sidde og vente og 
kan ikke foretage sig meget andet end at blive irriteret over bilkøen og de andre 
bilisters køreegenskaber. Hvorimod man i toget f.eks. kan nyde sin morgenkaffe 
i ro og mag, mens man læser avis eller andet. 
 Hvis man pendler i alt 60 km om dagen – 200 dage om året – så kan man re-
ducere betragtelig meget af sit Co2-udslip ved at tage toget i stedet for bilen. På 
et år har bilpendleren et udslip på ca. 2 tons mere end togpendleren.

Tag cyklen 2,5 km på arbejde eller 
i skole i stedet for at transporte-
re dig i bil. Det giver en årlig be-
sparelse på 150 kg CO2 og 1.800 
kr., og med de stigende benzin- 
og dieselpriser bliver besparelsen 
endnu større.

Vidste du
     at korte ture i bilen belaster miljøet 
langt mere end lange ture. Det er derfor 
endnu en god grund til at tage cyklen.
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    elbiler
Fremtidens miljørigtige bil anses for at være elbilen. elbilen har fordele på mange 
områder, bl.a. udstøder den ikke partikler, som benzin- og dieseldrevne biler gør, 
og er dermed ikke sundhedsskadelig, som de almindelige biler er. Herudover ud-
leder elbilen langt mindre Co2 og ville faktisk være noget nær Co2-neutral, hvis 
energien til elbilen blev tilført fra vedvarende energikilder, f.eks. vindkraft. Ud 
over disse fordele kan nævnes, at elbiler er mindre ressourcekrævende at produ-
cere, at elbiler ikke larmer, og at det er billigere at eje en elbil frem for en almin-
delig bil. se mere på www.danskelbilkomite.dk.
 Der er allerede forskellige typer af elbiler på markedet, bl.a. den norskprodu-
cerede elbil, Think. Think er meget miljøvenlig, og på www.think.no kan man læse, 
at modellen Think City er 95 procent genanvendelig og er lavet af rene og genan-
vendelige materialer. Bilen er samtidig tre gange mere energieffektiv end en al-
mindelig bil. Derudover er deres produktionsfaciliteter Co2-neutrale, da elektri-
citeten, der anvendes, er fra vedvarende energikilder. samtidig er produktionen 
papirfri, idet alle manualer og instruktioner kun findes on-line. Think City-mo-
dellen har en topfart på 100 km/t og kan køre 180 km på en opladning. Batte-
riet kan oplades fuldt natten over, og det klarer bilen selvfølgelig selv. 
 et andet og meget interessant projekt er Project Better Place, der med forret-
ningsmanden shai agassi i spidsen vil gøre elbiler til allemandseje og på denne 
måde sikre bæredygtig transport. renault-nissan er med i projektet og udvikler 
selve elbilen, der har køreegenskaber som en almindelig, benzindrevet bil. Den 
første prototype er en familiebil, der kan køre 200 km/t og har strøm til at køre 
200 km. Dog håber man på, at elbilen i fremtiden vil kunne køre 500 km pr. op-
ladt batteri. Ud over familiebilen skal der udvikles små biler til bykørsel, scoo-
tere samt lastbiler.
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 Planen fra Project Better Place er, at der fra midten af 2009 vil komme de før-
ste opladnings- og batteriombytningsstationer rundt omkring i Danmark. De før-
ste elbiler vil formentlig komme på markedet i starten af 2010. Der skal opsættes 
500.000 stikkontakter på parkeringspladser, og der skal bygges 150 ombytnings-
stationer. Der skal være mulighed for at få ladt sit batteri op natten over hjemme 
eller i nærheden af sit hjem. Herudover skal batteriombytningsstationerne fun-
gere som de nuværende benzintanke, og det skal være lige så nemt, som når man 
i dag fylder benzin på sin bil.  
 i foråret 2008 har Project Better Place indgået samarbejde med Dong energy, 
som vil være med til at sikre en reduktion af Co2-udslippet fra den danske bil-
park. Vindmølleenergi indgår som en del af planen i forhold til at sikre, at elbi-
lerne i endnu højere grad bliver miljø- og Co2-venlige. 

6�

Vidste du
     at elbiler i henhold til den seneste ener-
giaftale er fritaget for afgifter helt frem til år 
2012. 

     at hvis alle Danmarks 1,9 millioner privat-
biler, som tilsammen kører over 32 milliarder 
kilometer om året, blev udskiftet med elbi-
ler, ville vi undgå mere end 1,8 millioner tons 
CO2-udledning hvert eneste år.
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    samkørsel
Man kan også vælge at lave samkørsel med en kollega, og her er der selvfølgelig 
også både penge og Co2 at hente. Man kan på www.pendlernet.dk finde én at køre 
sammen med, hvis man står og mangler kørelejlighed.
 På www.1tm.dk er der udarbejdet en oversigt over, hvor meget der er sparet med 
samkørsel: 

     Forudsætningen for de angivne 
besparelser er, at man kører til 
og fra arbejde i bil 200 dage om 
året, og at man har en typisk mel-
lemklassebil på 1,6 liter med et 
brændstofforbrug på 13,4 km/l. 
Benzinprisen er sat til 10,25 kr. 
pr. liter.
     Ud over penge er der selvfølgelig 
også en del Co2 at spare. Med en 
arbejdspladsafstand på 25 km og 
ved samkørsel med én person, så 
udslipper man 1,7 ton mindre Co2 
om året. 

69

Antal personer i bilen 10 km hver vej  25 km hver vej 50 km hver vej 100 km hver vej

Dig + 1, sparet 1.529 kr.  3.824 kr.  7.650 kr.  15.298 kr.

Dig + 2, sparet 2.040 kr.  5.099 kr.  10.199 kr.  20.398 kr. 

Dig + 3, sparet 2.295 kr.  5.737 kr.  11.474 kr.  22.948 kr.

Husk!
Vælg en bil, der kører langt 
på literen. Kører du 20.000 
km i den stationcar, der kø-
rer længst på literen, er der 
1.000 kg CO2 sparet årligt.   
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    delebil
Hvis du bor eller arbejder et sted, hvor delebiler er tilgængelige, er dette også 
et godt alternativ til selv at bekoste en bil. når man vurderer, hvorvidt det er 
rentabelt for én selv og familien at deltage i en delebilsordning, skal man huske 
at medregne, at man, når man har egen bil, hvert år har en afskrivning i bilens 
værdi, at der skal betales vægtafgift, forsikring, værkstedsomkostninger, parke-
ringsafgifter m.m. 
 en delebil er fordelagtig for miljøet, da den ofte kan erstatte 4-5 private biler. 
Man betaler, når man bruger bilen, og slipper for, at bilen bare står og sluger 
penge, uden at den bliver brugt. Der er forskellige muligheder og priser for dele-
biler – læs mere på bl.a. www.kobenhavnsdelebiler.dk og på www.delebilen.dk.

�0

et godt, mIljørIgtIgt tIP  
tIl at Fjerne traFIKFIlm Fra 
bIlens Forrude
Gnid ruden med et overskåret æble. Og giv 
også viskerne en tur – ellers er du lige vidt. 
Forebyg fremtidig trafikfilm ved at hælde et par 
dråber citronsaft i sprinklervæsken. 

Vidste du
     at 1 liter diesel udleder ca. 12 procent 
mere CO2 

end 1 liter benzin. Det endelige re-
sultat afhænger af, hvor godt motorerne ud-
nytter brændstoffet, og dermed hvor langt 
der køres pr. liter.
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gode råd tIl mere mIljørIgtIg Kørsel 

1. Køb en brændstoføkonomisk bil.
2.  Kør i højest mulige gear. Lavere omdrejninger forbedrer din 

brændstoføkonomi.
3.  Undgå hårde opbremsninger. Let foden fra speederen i god tid 

før et rødt lys. Undlad at koble ud, men lad i stedet motoren 
bremse i gear.

4.  Hold hastigheden. Ved overhalinger flytter du dig ofte kun et 
par pladser frem i rækken. 

5.  Undgå tomgang. Stop motoren, mens du venter. Selv en vente-
tid på 30 sekunder giver mulighed for at spare brændstof.

6.  Spar energi, mens du kører. Sluk for din elbagrude, aircondi-
tion og sædevarmer, når du ikke har brug for dem. De bruger 
alle unødig energi.

I det hele taget handler det om at lægge luksusdyret fra sig. Køb 
ikke for stort eller for tungt. Drop sædevarmeren og andet unød-
vendigt og energislugende udstyr.

Kilde: FDM

Undgå de store firehjulstrækkere, der 
kører meget kort på literen – nogle 
helt ned til 8 km/l. Helt slemt ser det 
ud med de amerikanske Hummere. 
De kører kun 5 km/l og må siges at 
være deciderede miljøsvin.

�1
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rejser
rejser med fly er den mest miljøbelastende måde at transportere sig på – og sam-
tidig er det en hurtigt voksende transportform. Det er blevet påvist, at netop flys 
udledning af Co2 har en mere negativ påvirkning på atmosfæren end de fleste 
andre transportformer. Ud over Co2 og ozon dannes der ved flyrejser kondens-
striber, som i sig selv opvarmer. 
 Det kan lade sig gøre at rejse mere miljørigtigt og bæredygtigt. Det er en god 
idé altid at overveje, om flyrejsen er nødvendig. er den nødvendig, kan vi selv 
gøre en indsats ved at pakke let og undgå unødige ting i bagagen.
 Man kan også vælge en anden og mere miljørigtig transportform, f.eks. tog til 
rejser i europa, da flyrejser forårsager 14 gange så meget udledning af drivhus-
gasser som tog pr. personkilometer. 

Skal man til Berlin og hjem 
igen og vælger toget frem for 
fly, så sparer man 54 kg CO2. 
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 når man er ude at rejse, gælder det også om at bære sig miljømæssigt korrekt 
ad. Hvis du allerede handler miljømæssigt korrekt hjemme, så tag dine gode va-
ner med ud i verden. stil krav: Vælg et rejseselskab og hotel, der tænker på mil-
jøet. Mange hoteller verden over opfordrer os til ikke at få håndklæderne vasket 
hver dag, så følg den gode opfordring. køb mad og varer, der er lokaltproduce-
rede. Ud over miljøet støtter man den lokale økonomi. Undgå overforbrug og 
unødvendige køb. 

�3

Det bedste råd til at spare på CO2-udslippet og 
pengene er at droppe flyveture.
   Dropper man en flyvetur til Aalborg (tur/retur), 
er der 100 kg CO2 sparet, og dropper man turen til 
London med fly, så er der 300 kg CO2 

sparet. Hav-
de destinationen været Italien, ville der være 500 
kg CO2 

sparet.
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 Man kan også vælge at holde sin ferie i Danmark og dermed undgå lang trans-
port. Hvis man vil leve hundrede procent op til principperne om bæredygtighed, 
kan man vælge at afholde sin ferie på et hotel med miljømærket svanen. Dette 
betyder, at der stilles en række skrappe miljøkrav til hotellet, f.eks. i forhold til 
energiforbrug, affaldssortering og anvendelse af miljøskadelige stoffer. Man kan 
også finde danske miljømærkede campingpladser og spare på udgiften til et dy-
rere hotelophold. Find miljømærkede hoteller og campingpladser på www.ecola-
bel.dk. 
 Der findes også miljømærkede hoteller uden for Danmark. i skandinavien kan 
henvises til svensk miljømærknings hjemmeside, www.svanen.nu, og norsk Miljø-
mærknings hjemmeside, www.ecolabel.no. går ferien til et andet sted i europa kan 
man søge på www.eco-label.com.
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Man kan beregne CO2-udslippet ved sine flyrejser på 
forskellige hjemmesider, bl.a. www.sasems.port.se, www.
climatecare.org. Der findes også andre CO2-beregnere.     
De kan variere i beregningerne, alt efter hvor meget der 
tages højde for, at flytrafik er ekstra miljøbelastende på 
grund af, at udledningen sker i stor højde. 
    Er man eksempelvis kunde hos SAS, bliver man til-
budt at gøre sin rejse CO2-”neutral” ved at investere i et 
CO2-reducerende projekt svarende til det antal kroner, 
CO2-udslippet udgør. Man kan også købe CO2-kompen-
sation på eksempelvis www.myclimate.org. 
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gør det selv

som gør det selv-mand eller -kvinde kan man gøre rigtig meget for at spare mil-
jøet for unødig belastning. Det handler både om planlægning, det rette materi-
alevalg, men også om håndteringen af materialer og arbejdsmetoder. i det hele 
taget kan man gøre meget for miljøet ved at tænke sig godt og grundigt om, al-
lerede inden man køber ind, ved kun at købe de materialer, man har brug for, 
og når der uundgåeligt kommer overskudsmateriale så huske at bruge dem i sit 
næste projekt – hvis det altså er muligt. genbrugstanken giver mening på rigtig 
mange områder, og i det følgende er der gode råd til, hvordan genbrug kan an-
vendes i gør det selv-arbejdet.
 Det virker måske lidt letkøbt blot at opfordre til, at man ”bare tænker sig om”, 
så en nærmere forklaring er måske på sin plads! som ugentlig klummeskriver og 
brevkasseredaktør omkring gør det selv-stof i B.t.s lørdagsudgave støder jeg ofte 
på spørgsmål, hvor spørgeren åbenlyst har overset helt logiske handlemåder og 

dermed gør arbejdsgangen mere besværlig for sig 
selv – og heller ikke tilgodeser miljøet. Her 

er et typisk eksempel: 
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Hej Kuno,
Jeg har arvet en smuk gammel gyngestol af min morfar. 
 Jeg har afsyret den med en blanding af tapetklister og kaustisk soda og herefter på-
ført ”eddikevand” ad flere omgange i to forskellige opløsninger. Jeg har anskaffet noget 
aquaperm og shellak til efterbehandling, og jeg har slebet hele stolen med fint sandpapir, 
så den nu er glat og klar til viderebehandling. Jeg kunne godt tænke mig at effektmale 
den, så stolen kommer til at fremstå med et antikt look: Den skal være hvid eller råhvid 
og en anelse krakeleret, så der under den råhvide maling kan anes en guldmaling.
 Er der evt. noget, jeg skal være særlig opmærksom på? Noget, jeg har overset?
 Hvilken effektmaling vil du anbefale? Skal både undermaling, effektmaling og topma-
ling være plast eller alkyd? Jeg ville jo nok foretrække alkyd, men hvad er klogest?
  Skal jeg benytte grunder? Hvilken?
 Puha, sikke en masse spørgsmål!
 På forhånd mange tak for svaret!

Jo tak, det var en ordentlig buket af spørgsmål, og jeg kan faktisk få øje på endnu flere …
 – Hvorfor skulle den gamle overflade af, når stolen alligevel skal males – endda med 
effekt?
 – Hvorfor skal stolen have shellak? For at undgå farveudtræk! Det betyder jo intet, 
hvis den skal have en effekt af guld/råhvid til sidst!
 – Hvorfor sværger du til den miljøbelastende alkydmaling, der i dag på en række om-
råder er ringere end de vandfortyndbare?
 Shellak og terpentinprodukter m.fl. er i øvrigt så miljøbelastende, at de forbydes jf. 
VOC-direktivet af 30. oktober 2005.
 Om der er noget du har overset … kaustisk soda, aquaperm, shellak, alkydemalje, 
olieeffekt, terpentin … Tja … det skulle da lige være vores miljø!

Mvh Kuno Bonne

Ps. Hvis gammel maling sidder godt fast, kan 
man bare spartle, slibe og male igen. Der er in-
gen grund til at fjerne gamle lag – de yder kun 
en ekstra beskyttelse. Jeg bilder mig ind, at 
rigtig mange ville komme frem til samme lo-
giske svar, hvis de blot stillede sig selv spørgs-
målet: Hvorfor vil jeg egentlig denne vej? 
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træ
træ er jo et naturligt materiale i sig selv. Men der er forskel på 
behandlingen af træet, hvor træet kommer fra og ikke mindst 
på etikken omkring produktionen m.m. når man arbejder med 
træ, gælder det om at være opmærksom, så man handler på den mest miljørig-
tige og bæredygtige måde. 
 træ er fleksibelt, stærkt, smukt et se på, dejligt let at arbejde med og indehol-
der en række modsætningsfyldte forhold: dødt, men alligevel levende, koldt, men 
alligevel varmt, hårdt, men alligevel blødt, uforgængeligt, men alligevel 100 pro-
cent nedbrydeligt. Dette er naturligvis også med til at bekræfte og understrege 
materialets enorme styrke og alsidighed. en af de helt store modsætninger er nok 
sidstnævnte. indendørs er træ jo fuldstændig uforgængeligt, men udenfor er vir-
keligheden en ganske anden. naturen vil altid forsøge at nedbryde træ, der ikke 
længere er i vækst, men så længe træet har sine rødder solidt plantet i jorden og 
er i vækst, nedbrydes det ikke. Det er tankevækkende, at et træ i vækst holdes i 
live af præcis de samme elementer, der angriber og nedbryder træ, der ikke er i 
vækst, nemlig sol, regn og jord!

��
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    træ udendørs
traditionelt trykimprægneret træ (det grønne) indeholder bl.a. miljøbelastende 
kobbersalte, tungmetaller og opløsningsmidler, men heldigvis findes der et rig-
tig fornuftigt – og lidt overset alternativ. 
 når jeg anvender træ til udendørs brug, vælger jeg primært den forholdsvis nye 
type træ ved navn superwood, som er på hylderne i mange trælaster og bygge-
markeder, bl.a. stark, Xl-byg og Johannes Fog. Der er tale om almindeligt skan-
dinavisk grantræ, der imprægneres ved hjælp af en avanceret højtryksteknologi, 
hvor det svampedræbende fungicid bindes til kulsyre, som under et enormt tryk 
gennemtrænger og imprægnerer træet.
 træet bliver herved imprægneret hele vejen igennem, så man kan save, høvle 
og bore i det – uden at man ødelægger den imprægnerende effekt. Dette står også 
i stor kontrast til den traditionelle grønne imprægnering, der kun trænger lidt 
ned i overfladen afhængigt af træets hårdhed. træet fra superwood er samtidig 
tørt og har sin naturlige lyse farve, når det forlader anlægget, så det kan overfla-
debehandles umiddelbart efter imprægneringen. 
 en stor fordel ved denne teknologi, som i øvrigt er pæredansk, er, at super-
wood hverken indeholder tungmetaller eller opløsningsmidler i modsætning til 
den traditionelle ”grønne” imprægnering. affaldstræ må derfor bortskaffes som 
ganske almindeligt brændbart affald. se www.superwood.dk.

    træ indendørs
til indendørs brug bør man så vidt muligt vælge FsC-certificerede produkter, selv 
om det kan være vanskeligt at finde byggematerialer, der er certificerede. Dog 
kommer meget af det skandinaviske træ fra certificerede skove, da især mange 
svenske skove er certificerede. træet er dog langtfra altid FsC-mærket. også pol-
ske skove er i vid udstrækning FsC-certificerede. Forhør dig i dit lokale byggemar-
ked eller trælast, om de sælger eller kan skaffe FsC-træ. Flere byggemarkeder og 
byggekæder, herunder silvan og Bauhaus, forhandler dog FsC-certificerede træ-
varer, såsom havemøbler. søger man et specifikt produkt, kan man på www.fsc.dk 
søge på, hvor i landet man kan finde det givne produkt.

�9
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    Genbrug
Den bedste og nemmeste måde at spare Co2, penge og miljø på er at genbruge 
materialer og gamle ting i sit gør det selv-arbejde. når man arbejder med træ, 
får man næsten altid noget i overskud. Hvis man har opbevaringsplads, kan man 
gemme overskudstræet og bruge det i sit næste træbyggerprojekt. Man bliver 
overrasket over, hvad man kan få ud af gamle brædder. For nylig skulle jeg lave 
en lille havebænk. Jeg fandt nogle gamle brædder og lægter, som så lidt slidte ud 
og havde fået nogen patina. normalt ville man måske synes, at sådanne gamle og 
lidt grimme brædder bare skulle kasseres. Men de kom fint til deres ret udformet 
som en havebænk, og så behøvede jeg ikke engang at bearbejde træet for at give 
det et patineret havelook – det var jo allerede klaret. 

 når man skal skille sig af med gamle overskudsma-
terialer, som man ikke kan genbruge, skal det selv-

følgelig ske på den rigtige måde. tag f.eks. maling- 
og kemikalierester med til genbrugsstationen og 
få råd og vejledning her.  

      Ud over at gemme rester fra sit eget gør det 
selv-arbejde, så bliver man overrasket over, hvad 

man kan finde på loppemarkeder, i genbrugsbutik-
ker og på genbrugsstationer. Visse genbrugsstationer 

har et sted til frasætning af ting, man vil skille sig af med, 
og som andre kvit og frit kan tage med sig. Man skal dog sikre 

sig, at tingene er til fri afbenyttelse, da klunseri som udgangs-
punkt ikke er tilladt på genbrugsstationer. 
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 især om sommeren er der masser af loppemarkeder lan-
det over, og søger man væk fra de mere kommercielle af slag-
sen, er der masser af penge sparet ved at købe ind her. står 
man og mangler et nyt bord og stole-sæt til haven eller et spi-
sebord til stuen, hvorfor så ikke gå på jagt på loppemarkedet, 
inden man hiver den store tegnebog frem i bolighuset? Man finder ikke altid det, 
man lige havde tænkt sig, men så er det jo, at den næste del kommer ind, nemlig 
gør det selv-arbejdet. ofte kan lidt ommaling klare tingene, andre gange skal der 
lidt mere til, men det er både sjovt og miljøvenligt – hvis man vel at mærke bæ-
rer sig miljørigtigt ad i valg og håndtering af materialer – at sætte sit eget præg 
på de erhvervede genbrugsfund. 
 Har man ikke lige overblikket over, hvor og hvornår loppemarkederne finder 
sted, kan man kigge i sin lokalavis eller tjekke www.markedskalenderen.dk. Mit per-
sonligt foretrukne loppemarked er spejdernes loppemarked i Farum, som løber 
af stablen den første lørdag i hver måned kl. 10-13, se mere på www.farumloppe-
marked.dk. 
 Hvis man i højere grad har brug for byggematerialer, findes der også bygge-
markeder, der forhandler genbrugsbyggematerialer. Man kan se mere på adres-
serne: www.genbyg.dk, www.jk-genbrugscenter.dk og www.kingo-byg.dk.

�1
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maling
når man skal i gang med at male, stilles man også over for en række valg og mulig-
heder. skal det være terpentin- eller vandbaseret maling, og hvad holder bedst?

     Akryl- eller alkydmaling?
ordene ligger så tæt på hinanden, at man skulle tro, at formålet var at forvirre 
os, der ikke valgte at gå malervejen! Der er ikke desto mindre himmelvid forskel 
på de to typer maling. akrylmaling, også kaldet plastmaling, kan fortyndes med 
vand, hvorimod alkydmalingen som regel fortyndes med mineralsk terpentin. 
ordet ”alkyd” dækker over den kunstigt fremstillede ”harpiks”, der bruges som 
bindemiddel i malingen, og som består af alkohol (glycerol) og fedtsyre (carbo-
xylsyre). ordet er opstået som en sammentrækning af de engelske ord ”alcohol” 
og ”acid”.
 Den miljøbelastende alkydmaling er heldigvis ved at forsvinde helt ud af han-
delen på grund af et eU-direktiv om VoC (volatile organic compound/flygtige 
organiske opløsningsmidler). De flygtige organiske forbindelser (VoC) medvir-
ker bl.a. til drivhuseffekten, samtidig med at de er miljøbelastende både i forhold 
til produktion, anvendelse og afskaffelse. eU har derfor vedtaget et direktiv, der 
fastslår, at brugen af organiske opløsningsmidler og dampe, der afgives herfra, 
skal reduceres fra 2007 og frem til 2010.
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Vidste du
     at akrylmaling er langt mere 
fleksibel og UV-stabil end den 
miljøbelastende alkydmaling. 
Akrylmalingen hærder fleksi-
belt op og gulner ikke under 
påvirkning af sollys.
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 kvaliteten på den meget mere miljøvenlige akrylmaling er i dag så høj, at det 
under alle omstændigheder er svært at finde på en undskyldning for ikke at an-
vende den. langt de fleste akrylmalinger indeholder ingen organiske opløsnings-
midler. Den sparer dig for lugtgener, den tørrer hurtigt, og hvis du drypper, kan 
pletterne nemt fjernes med en våd klud. Pensler og værktøj kan rengøres i sæbe-
vand, og malingen er nem at arbejde med. overfladen er stærk og mere fleksibel 
end alkydmaling, og så har den har en langt bedre evne til at modstå gulning. så 
valget burde ikke være svært! 
 Man kan også købe miljøcertificeret maling, idet nogle malerprodukter er ble-
vet certificeret med eU’s miljømærke Blomsten.
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Vidste du
     at alle malervarer, der markedsføres, fremover skal mær-
kes med direktivets grænseværdi samt det faktiske indhold af 
VOC. Der er i alt 12 kategorier, lige fra vægmalinger i forskellige 
glansgrader til træbeskyttelse.
     Direktivet har fået betydning for specielt alkydmalinger og 
terpentinholdige træbeskyttelsesprodukter. F.eks. må Pinotex 
Classic Transparent og Sadolin til Træ og Metal fremover ikke 
sælges. Producenten har dog tilpasset disse kendte produkter, 
så de i hvert fald indtil år 2010 stadig kan sælges uden mærkba-
re ændringer. Derudover er der en del produkter, der enten må 
udgå eller gennemgå en tilpasning for at opfylde kravene.
     Produkter, der overholder kravene for 2007, men ikke for 
2010, skal være solgt ud inden 1. januar 2011, hvis de er produ-
ceret inden 1. januar 2010.
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gaver der batter
 

når man næste gang skal ud at købe en gave, kan man jo lige så godt købe noget, 
der batter på den bæredygtige front! Udvalget af bæredygtige og miljørigtige ga-
ver vokser, og sortimentet udvides hele tiden. På www.1tm.dk kan man finde en 
guide til Co2-rigtige gaver. Herunder er et udpluk af gaveideerne:

    en rygsæk, der kan oplade mobiltelefonen
små solceller kan sagtens oplade mobiltelefonen. solcellerne fås i et hav af kom-
pakte og sjove udgaver, f.eks. en rygsæk med solceller fastmonteret, så telefo-
nen oplades, mens man cykler på arbejde. Ved mange modeller medfølger kabler 
og stik til diverse typer mobiltelefoner og en del andre småapparater. Fås bl.a. i 
danske netbutikker.

    iskoldt vand i luksusindpakning
en flot designet vandkande, der passer i køleskabsdøren eller står stabilt på en 
trådhylde. kanden gør det nemt altid at have frisk, iskoldt vand ved hånden. og 
det har store fordele: Dels undgår man at slæbe dyrt og tungt kildevand på fla-
ske hjem fra supermarkedet, dels sparer man Co2, hvis man normalt køber kil-
devand. og man sparer den mængde vand, det koster, inden vandet i vandhanen 
er koldt nok til at være drikkeklart. Vandkander fås i utallige former og farver 
og i mange materialer. 
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    Køb varmt og spar penge
en designerplaid til sofaen eller et par lune hjemmesko er gode gaver på mere 
end én måde: Hvis man skruer blot 1 grad ned for radiatorerne derhjemme, så 
sparer en familie i et hus med et gennemsnitligt varmeforbrug typisk 110 kg Co2 
og 850 kr. om året. Man kan normalt næsten ikke mærke forskellen på en enkelt 
grad – og skruer man mere ned og supplerer med lidt lunere påklædning, så spa-
rer man tilsvarende mere både i Co2 og i varmeudgifter.

    Giv et træ
om dagen omdannes atmosfærens Co2 til ilt i skovens og havens planter. så 
når du køber et træ som gave, er du med til at nedsætte atmosfærens indhold af 
denne drivhusgas.
 Hvis du oven i købet køber et frugttræ, kan modtageren hvert efterår høste 
sine egne økologiske frugter i stedet for at købe frugterne i supermarkedet, som 
er blevet transporteret i lastbiler med et stort Co2-udslip til følge. tilmed har 
fuldmodne æbler fra egen have langt bedre smag, end dem man kan få i et su-
permarked.
 et æbletræ fås på planteskoler fra ca. 200 kr.
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    Computer med svanemærket
Computere er en af de store strømslugere, fordi vi har så mange af dem. en sikker 
vej til at vælge den samlet set mest miljø- og klimavenlige computer er at vælge en 
med det nordiske svanemærke. så lever den nemlig op til strenge krav om ener-
giforbrug, miljøskadelige stoffer og mulighed for genbrug. se en liste over com-
putere med svanemærket på www.ecolabel.dk.
 
    Gamle gaver med charme og personlighed
giv en antikvitet eller en anden sjov, gammel ting som gave. Det er personligt, 
charmerende og udleder slet ikke Co2 – for du sparer miljøet for, at der skal pro-
duceres en ny ting. og det bliver gavemulighederne ikke kedelige af – tværtimod. 
Find gaven hos marskandisere og i antikvitetsforretninger. Der er næsten altid 
nogle sjove gaveideer at finde. i københavn kan man f.eks. prøve lykken i en af 
europas største antikvitetsgader, nemlig ravnsborggade ved søerne med 35 an-
tikvitetsforretninger side om side.

andre bæredygtige gaver
Man kan også vælge at købe gaver, der er bæredygtige på andre måder end lige på 
Co2-feltet. Man kan selvfølgelig være heldig, at der er et sammenfald i bæredyg-
tighedsparametrene, men det kan man absolut ikke være sikker på.
 Man kan handle bæredygtigt ved at støtte ulands- og nødhjælpsprojekter ved 
at købe gaver fra f.eks. Dansk røde kors, Mellemfolkeligt samvirke og Folkekir-
kens nødhjælp. tingene spænder vidt fra brugskunst, legetøj, tøj m.m. 
 i den mere trendy del af skalaen findes Fisk-butikkerne i hhv. københavn og 
Århus. Disse butikker er en videreudvikling af det traditionelle genbrugskon-
cept, som Folkekirkens nødhjælp har gjort brug af i årevis. i butikkerne finder 
man varer, der bygger på principper om fair trade, økologi og genbrug. Man fin-
der Fisks eget tøjmærke „Fiks“. Det er genbrugstøj, der er redesignet og omsyet 
af frivillige designere og syersker. overskuddet går naturligvis til nødhjælpsar-
bejde. se mere på www.noedhjaelp.dk.
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 Herudover kan man søge inspiration til trendy indretning på f.eks. www.ma-
ter.dk, som udvikler og designer produkter med fokus på bæredygtighed og social 
ansvarlighed. Produkterne spænder over skåle, fade, lysestager og lamper.
 Der findes også deciderede fair trade-butikker. Fair trade handler som bekendt 
om, at arbejdstagere og bønder i verdens fattigste lande modtager en fair beta-
ling for de varer, de producerer og sælger. Fair trade har samtidig fokus på bære-
dygtig produktion med fokus på miljø, økologi, sundhed og velfærd. Fair trade-
butikker er efterhånden at finde over hele landet. Her kan de største danske byer 
som københavn, Århus, aalborg og odense nævnes. Men også byer som allinge, 
svendborg og Thisted har fair trade-butikker. For at finde nærmere adresser og 
flere byer, hvor butikkerne er repræsenterede, se: www.fairtrade.dk. Herudover fin-
des et godt udbud af fair trade-varer på www.fairtradebutik.dk inden for brugskunst, 
kolonial, tøj, smykker m.m. 

økologiske varer
Hvis ens fokus er på ren økologi, så findes der efterhånden også en del butikker 
på nettet, som forhandler økologiske varer, som også er gode gaveideer. Der kan 
især findes gaver til børn i form af tøj og legetøj, men man kan også finde økolo-
gisk vin m.m. Ud over internethandel findes der også flere og flere bu-
tikker, der forhandler økologiske varer, hvor der også er gaveinspira-
tion at hente. Ved selv at hente sin gave på cykel er der selvfølgelig 
Co2 at spare i forhold til at få den leveret via fragtfirma.
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mIljømærKnInger 
 

    svanen
svanemærket er nordisk Ministerråds miljømærke til nonfood-
produkter. Det indikerer, at produktet er blandt de mindst miljø-
belastende produkter inden for den pågældende varegruppe, samt 
at der tages hensyn til sundhed og en god kvalitet.
 Miljømærkenævnet udarbejder regelsættet. nævnet består af 
repræsentanter fra stat, handel, industri samt forbruger- og mil-
jøorganisationer.

    blomsten
Blomsten er eU’s miljømærke. Blomsten er et miljømærke til dag-
ligvarer og forbrugsgoder og indikerer ligesom svanen, at den på-
gældende vare tilhører det mindst miljøbelastende valg. samtidig 
er der ikke slækket på kvalitet eller funktion.

    det røde ø-mærke
Det røde Ø-mærke er den danske stats økologimærke. Det økologi-
ske mærke angiver, at fødevareprodukterne er økologiske. Varerne 
er enten produceret, forarbejdet eller pakket i Danmark.

    eu’s økologiske jordbrugsmærke
eU’s økologimærke angiver, at varerne er produceret og forarbej-
det efter eU’s fælles økologiregelsæt. eU-mærket kan også gives 
til varer produceret uden for eU, hvis der vel at mærke har væ-
ret ført tilsyn. 
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    Coops Änglamark
Coop har udviklet en produktserie, nemlig Änglamark, der tager 
mest muligt hensyn til miljø og allergi. Ved Änglamark-mærknin-
gen lægges der vægt på, at der i varerne ikke må være tilsat overflø-
dige stoffer. Änglamark-produkterne spænder fra vaske- og rengø-
ringsmidler over personlige plejeprodukter til økologiske fødevarer. 
Änglamarks produkter har derudover også en godkendt mærkning 
inden for miljø og økologi. 

    øko-tex 100 
Dette mærke findes på tekstiler og angiver, at produktet ikke afgiver 
problematiske stoffer ved brug. samtidig er Øko-tex 100-mærknin-
gen med til indirekte at fremme miljøvenlig produktion. Varer med 
mærkningen viser, at disse er testet og godkendt i henhold til det 
krav, som den internationale Øko-tex-Forening har stillet. 

    demeter
Demeter-mærket er det internationale mærke for biodynamisk jord-
brug. Mærket angiver, at produktet er økologisk og biodynamisk, 
og at det overholder Demeter-reglerne. Disse regler er skrappere 
og går skridtet videre end økologireglerne, se de nærmere forskelle 
på www.da.wikipedia.org. Demeter-produkter er underlagt Demeter-
forbundet, som er et kontrolorgan for de regler, Foreningen 
for Biodynamisk Jordbrug har vedtaget. Demeter-varer 
omfatter fødevareprodukter og forhandles oftest i hel-
sekostforretninger og økologiske supermarkeder. 
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     Max Havelaar
Max Havelaar, der er en garanti for fair trade, er en international 
mærkningsordning. i Danmark er Max Havelaar Fonden stiftet af 
forskellige ulandsorienterede organisationer, herunder Folkekir-
kens nødhjælp, Mellemfolkeligt samvirke, Verdensnaturfonden, 
iBis, arbejdernes internationale Forum og Ulandsimporten. 
 Ved køb af Max Havelaar-mærkede varer sikrer man, at nogle af 
de fattigste bønder i verden får en fair pris for deres varer. Ud over 
en fair pris ligger der i konceptet og mærkningen, at der i bønder-
nes produktion tages hensyn til arbejdsforhold, miljø, og at der ar-
bejdes for demokratisk udvikling. Med Max Havelaar arbejdes der 
også hen imod økologisk jordbrug, men det er dog ikke en forud-
sætning. 

     FsC
FsC-mærkningen er et resultat af internationalt samarbejde mellem 
miljøorganisationer, menneskerettighedsorganisationer samt sko-
vejere og tømmerhandlere. FsC arbejder for at sikre ansvarlig skov-
drift på det miljømæssige, sociale og økonomiske område.
 Ved køb af FsC-mærkede varer, såsom værktøj, møbler, brænde, 
papir og parketgulve, har man en garanti for, at skovdriften ikke har 
medført rydning af skov, og at skovens diversitet, herunder plante- 
og dyrearter bevares. Med FsC-mærkning lægges der også vægt på 
principper som social ansvarlighed i forhold til, at skovarbejderne 
får en ordentlig løn, tilbydes sikkerhed samt respekt for de men-
nesker, der bor i og omkring skovene. Herudover lægges der vægt 
på beskyttelse af miljøet og truede træsorter m.m.

® FSC, A.C. 
All rights reserved
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    elsparemærket
elsparemærket er udarbejdet af elsparefonden og giver garanti for, 
at det mærkede produkt er energieffektivt. elsparemærket påføres de 
mest energieffektive varer inden for en varekategori. Produkter, som 
er mærket med elsparemærket, omfattede i begyndelsen af 2008 pro-
dukter som a-pærer, køle- og fryseskabe, elspareudstyr, vaskemaski-
ner, cirkulationspumper til varmesystemer, computere og computer-
skærme. 

    Varefakta
Varefakta er en frivillig varedeklaration, som producenter, butikker 
m.m. selv bestemmer, om de vil deklarere deres varer med. Bag Vare-
fakta-mærket står Dansk Varefakta nævn, som er en uvildig organisa-
tion. Den udarbejder og kontrollerer oplysninger i Varefakta. 
 i forbindelse med fødevarer kontrollerer nævnet, om tilsætnings-
stofferne er lovlige, og der foretages analyser af indhold og vægt. Fø-
devarer med Varefakta-mærket indeholder ofte flere oplysninger om 
indhold end det, loven kræver. Ved nonfood-produkter sikrer Vare-
fakta-mærkningen, at produktet opfylder mindstekravet i forhold til 
at sikre, at produktet er egnet til den tiltænkte brug. Der udtages lø-
bende stikprøver af varer mærket med Varefakta.
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Grønne sparetips er gode råd og tips til en mere bæredygtig hverdag. 

Giv dig selv et grønnere liv og spar penge, når du fx handler, laver mad og rejser. Grønne sparetips 

giver dig klar besked om: energi, transport, affald, genbrug, økologi og miljørigtige gør det selv-tips. 

Samtidig får du svar på, hvordan du nedsætter dit CO2-udslip, hvor mange miljøskadelige kemikalier 

dit rengøringsmiddel indeholder, og hvordan du kan lette din elregning.

Hvor kan du gøre en forskel, 
der batter både for miljøet og 
i din pengepung? 

Kuno Bonne er kendt fra tv-udsendelserne
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Kuno er desuden manden bag www.handyman.dk.

http://www.handyman.dk

	Forside
	Titel
	Kolofon
	Indhold
	Forord
	Klimaforandringer
	Hvad sker der med Jorden, hvis ingen gør noget?
	Hvad sker der i Danmark?

	Hjemmet – husholdning
	Økologi
	Indkøb
	Madlavning
	Opvask
	Valg af hårde hvidevarer til køkkenet
	Tøjvask
	Husholdningsaffald
	Rengøring

	Hjemmet– varme, vand og el
	Spar på varmen
	Varmekilder
	Passivhus
	Spar på vandet
	Spar på strømmen

	På farten
	Rejser

	Gør det selv
	Træ
	Maling

	Gaver der batter
	Andre bæredygtige gaver
	Økologiske varer

	Miljømærkninger
	Register



