
ENERGI
• Isoler dit hus og skru ned for varmen, så vi 

ikke skal producere så meget varme.

• Monter solceller på taget, så du selv 
er med til at producere grøn strøm.

• Udskift dit olie- eller naturgasfyr
til fjernvarme eller varmepumpe.
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TRANSPORT
• Skift bilen ud med en (el-)cykel. Det giver 

både en CO2-besparelse, renere luft, 
mindre trængsel og et sundere liv.

• Kør flere sammen i bilen eller tag bussen 
og toget. Det sparer brændstof og giver 

mindre trængsel.

• Skift fossilbilen ud med en elbil, 
og undgå bil nummer to og tre.

• Skær ned på flyveturene, overvej 
at tage toget i stedet for.
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FORBRUG
• Undgå unødvendige indkøb.

• Køb varer, der er produceret 
klimamæssigt forsvarligt.

• Køb produkter af højere kvalitet 
og med længere levetid.
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FØDEVARER
• Spis mere plantebaseret og mindre kød.

• Spis sæsonens lokale fødevarer.

• Lav kun det mad du kan spise, og køb ikke 
for meget ind, så undgår vi madspild.
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AFFALD
• Sortér dit affald, så vi kan få genbrugt så 

mange materialer som muligt.

• Reparer de gode, gamle ting i stedet for at 
købe nyt, så sparer vi en masse ressourcer. 

Deltag i repair caféer.

• Giv de gode ting du ikke bruger mere til 
genbrug, så kan andre få glæde af dem.
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KLIMA-
TILPASNING
• Indret din have, så regnvandet kan sive ned på 

egen grund, så belaster det ikke kloaknettet unødigt.

• Lad haven blive vild, så binder du mere CO2 i havens 
biomasse og giver grobund for dyre- og planteliv.

• Overvej, om der kan vokse græs og urter på dit tag, 
det vil forsinke regnvand og give bedre biodiversitet.

• Lav et klimatilpasningstjek af din ejendom. 
Få undersøgt, om din ejendom er særlig 

udsat i forhold til risiko for oversvømmelse.
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