
 - nu med svar 

1) Du har cyklet stærkt på vejen hjem fra skole, så du tager en flaske kildevand i stedet for at tage et glas vand fra 

vandhanen. Er det en god idé? 

 Nej, for flaskevand koster 1.000 gange så meget, og vand fra hanen er mindst lige så sundt. 

Din fordel: Dropper du flaskevandet, sparer du penge og hjælper miljøet og klimaet på én gang. Flaskevand 

belaster miljøet, fordi det kan være kørt 1.400 kilometer i en lastbil på Europas veje – det er 900 gange mere 

klimavenligt at drikke vand fra vandhanen. Desuden er der flere bakterier i flaskevand. Og så vejer hver flaske 25 

- 40 gram og er med til at skabe et bjerg af mange tusinde tons plast hvert år. 

 

2) Senere har du lovet din mor at købe nogle småting i supermarkedet. Du tager jeres indkøbspose i stof med i 

stedet for at købe en plastikpose i supermarkedet. Er det en god ide? 

 Ja, for så sparer jeg penge til posen og jeg sparer også den olie, som plastikposen er lavet af. 

Din fordel: Fire sparede plastikposer om ugen sparer jer for over 800 kroner om året. Og du kan være med til at 

spare på den olie, som bruges til at fremstille bæreposer. Når plastposerne brændes af, sendes der CO2 ud i 

atmosfæren. 

 

3) Du er småsulten efter skoledagen og trænger til et ristet brød eller en lun bolle. Så du bruger brødristeren i 

stedet for at tænde ovnen. Det er smart, fordi:  

 Det går hurtigere at riste brød på brødristeren. 

 Du risikerer ikke at glemme brødet i ovnen, så det bliver til rygende kulstykker. 

 Du sparer en masse strøm, for det er dyrt at varme en stor ovn op. 

Din fordel: Omkring 35 % af en families elforbrug bruges i køkkenet. Særligt ovnen sluger en del strøm, fordi den 

er lang tid om at varme op, og meget varme går til spilde som eftervarme. Derfor er det uøkonomisk at tænde 

for ovnens grill blot for at riste et par skiver brød eller lune nogle boller. 

 

4) Du har haft besøg af et par venner på dit værelse og I har spillet computer i et par timer. Så nu er luften godt 

brugt og her lugter ikke godt mere. Du åbner vinduet helt op og lufter ud, men er det en god ide? 

 Ja, det er vigtigt for hele familien, at vores bolig bliver luftet ud med helt åbne vinduer et par minutter 1-2 gange 

om dagen.  

Din fordel: Udluftning er vigtigt for at undgå problemer med fugt, skimmelsvamp og husstøvmider - og så er det 

rart lige at få et pust af frisk luft gennem hele boligen. Det er vigtigt at åbne helt op for vinduerne og lave 

gennemtræk i et par minutter. Så udskiftes den brugte luft. Hvis du derimod lader vinduerne stå på klem i 

længere tid, vil vægge, gulve og møbler blive afkølet og så koster det meget energi af varme dem op igen.  

 

5) Du har været til sport og kommer hjem rigtig godt brugt og svedig. Så nu står du ude i badet. Naturligvis lukker 

du for vandet, mens du sæber dig ind – men hvorfor er det en god ide? 

 Fordi jeg sparer vand og sæbe  

 Fordi jeg sparer energi til det varme vand. 

Din fordel: Med vandet tændt, løber det meste af sæben direkte i afløbet uden at gøre gavn. Slukker du for 

vandet, sparer du altså både vand og kan bruge mindre sæbe og shampoo. I dag bruger hver dansker 100 liter 

vand i døgnet derhjemme. Det bliver til over 35.000 liter om året. Det meste vand bruger vi under bruseren og til 

toiletskyl. Ved at lukke for vandet mens du sæber dig ind, sparer du en tredjedel af det oprindelige vandforbrug. 

Desuden kræver opvarmning af badevand betydelig energi, ligesom der bruges energi til at pumpe vandet op af 

jorden og videre ud til vores haner og brusere. At lukke for vandet, mens man sæber sig ind, kan derfor ses på 

både vand- og elregningen.  


