
 - nu med svar  
1)  Du har fået et bed eller en krukke, hvor du vil dyrke krydderurter eller gulerødder i forskellige farver. Det er en 

god ide, fordi: 
 Det er skønt at se noget gro og en glæde at servere grøntsager af egen avl for familien. 
 Grønsagerne skal kun bæres ind fra haven. De varer du køber i supermarkedet bliver transporteret langt i en 

lastbil. Og tit bliver varer fra supermarkedet kørt hjem i en bil. 
Din fordel: Jo længere en vare skal transporteres, jo større er klimapåvirkningen. Ved at dyrke noget selv skal 
de grønne sager ikke transporteres længere end de få meter fra have eller krukke til køkken eller spisebord. 
Uanset om du bor i lejlighed eller hus, er der muligheder for at få noget til at gro - ikke mindst krydderurter 
som timian, salvie, purløg og persille er taknemlige. De kan både dyrkes i bed og i urtepotte. 

 
2) I weekenden skal dit fodboldhold spille kamp. Jeres forældre har naturligvis arrangeret samkørsel, så I kan 

komme til kampen i kun tre biler. Det er en god ide fordi: 
 I sparer benzin, og dermed også CO2. 

Din fordel: I gør klimaet en tjeneste og jeres forældre får et pusterum de gange, hvor det er en af de andre 
forældre, som henter og bringer jer til kamp. En masse halvtomme biler, der kører frem og tilbage, er en 
dårlig udnyttelse af både tid og brændstof. 

 
3) Det er lørdag og vejret et ikke super godt. Du har dit tv kørende, mens du laver andre ting.  . Det er en dårlig ide, 

fordi: 
 Dit TV bruger unødig strøm, og du kommer lettere til at kigge i "flimmerkassen" i stedet for at lege med dine 

venner. 
Din fordel: Du bruger mindre tid foran 'kassen' hvis du slukker i stedet for at det blot kører som 
baggrundsstøj. TV kan bruge ganske meget strøm, så hvis det er fordi du mangler liv og lyd omkring diget det 
tit bedre at sætte det nyeste pophit på dit anlæg i stedet for. 

 
4) Du rydder op i dit tøj og finder en hel del pænt tøj, som du ikke længere bruger.  Hvad  gør du med det brugte 

tøj? 
 Jeg får min mor til at hjælpe mig, så vi kan give det videre til genbrug. Der er helt sikkert nogen andre, som 

kan få gavn af det. 
Din fordel: Du oplever glæden ved at give noget videre, som andre kan få gavn af. Hvem ved, måske får du 
selv en dag et flot tørklæde, et par seje og næsten ubrugte støvler, eller hvad det nu kan være, én af dine 
venner ikke længere har brug for. 
Masser af tøj, duge, sengetøj m.m., som egentlig ikke fejler noget, går hvert år op i røg, fordi vi smider det ud 
i stedet for at give det videre. Det kræver masser af energi at dyrke fx bomuld – samt at vaske, farve og 
videreforarbejde det, inden det kan blive til bukser, bluser og andet tøj. Den energi og energien til at 
transportere tøjet den halve klode rundt kan spares, når du sørger for at give det tøj videre, som du selv er 
vokset fra eller bare ikke bruger længere. Loppemarkeder, Røde Kors, Den Blå Avis, Spildopmagerne . . . der 
er nok af muligheder for at komme af med tøjet. 

 
5) Søndag formiddag er du med din far på Genbrugspladsen, og han er lige ved at smide det hele i containeren til 

"Småt brændbart". Men så stopper du ham og siger "nu er det nok"! Det gør du fordi: 
 Du vil vise ham at det meste kan genbruges, hvis I smider det i de rigtige containere. 

Din fordel: Langt det meste af det, vi smider i skraldespanden, har en værdi og kan bruges igen og igen, hvis 
bare vi sørger for at få det afleveret i de rigtige containere på genbrugspladsen. Alt metal kan genbruges, 
hvad enten det er dåser, gamle cykler, gryder eller beslag. Det samme gælder gamle fjernsyn, computere, 
hårtørrere og andet elektronik. Også glas, plastic og byggeaffald tager genbrugspladsen imod. 


