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➢ 10% af den 
globale CO2 
udledning

➢ 2. mest 
forurenende 
industri 
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• 1/3 af alt mad bliver spildt 

• I 2020 bruger vi 75 % flere ressourcer end Jorden producerer 

• I 2020 har vi udryddet 67 % af verdens naturlige dyrearter 

• I 2050 vil der være mere plastik end fisk i havene 

• I 2030 vil vi mangle 60 % af den vand verden efterspørger 

• 70 % af verdens koralrev er døde i 2070 

• Skisæsonen vil blive afkortet 4 måneder ved udgangen af dette århundrede 



”Hvad vi gør ved Jorden de næste 50 år,
vil forme de næste 10,000 år”  

- Kate Raworth 2017



Flyv mindre. Den letteste måde at gøre en stor forskel er at tage toget, og hvis det passer dårligt 

til job og livsstil, så…

Spis al din mad. Husholdninger udgør 36% af al madspild. 

Spis mindre kød. Du kan reducere dit CO2 fodspor med 20%, hvis du bare holder op med at spise 

oksekød. 

Tag tøj på – mindst 30 gange. Skru ned for varmen og tag en sweater på. Vi behøver ikke gå i t-

shirt hele året, men gå med hvert stykke tøj mindst 30 gange. Giv det væk, sælg det, men smid 

det aldrig ud.

Forbrug mindre. Har jeg virkelig brug for en upgrade? Ifølge Apple stammer 80% af en ny 

computers CO2 aftryk kommer fra produktionen og distributionen – ikke fra brug i hjemmet. 

Forbrug klogere. CO2 aftrykket fra varer og services er svært at gennemskue, så brug lidt ekstra 

tid på at forstå hvorfor bananer transporteret med båd, er bedre for miljøet end økologiske 

asparges fløjet ind fra Peru.

Optimér dit energiforbrug i hjemmet. Skift dit gamle toilet ud, isoler dine vinduer, sørg for dine 

hvidevarer er effektive, brug LED pærer. 

Kør el-bil. Kør mindre. Også selvom du bruger fossile brændstoffer til at oplade din el- bil, er CO2 

aftrykket stadig signifikant mindre.  

Investér. Byg om med vedvarende energi-løsninger og køb aktier i virksomheder, der arbejder for 

en carbon-neutrale verden. Støt impact investeringer, der gør en forskel for klimaet. 

Kommunikér. 82% af adspurgte forbrugere ønsker vedvarende energiløsninger. Hvis vi alle 

sammen gør lidt ekstra, så begynder meningsdannere, magthavere og politikere også at reagere. 



Vi har brug for tre kloder, hvis vi fortsætter i samme spor, men vi har kun 1


