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Frihed til at handle klimavenligt

Denne jule-avis fra CONTANT indeholder en række eksempler 
på udvalgte produktgruppers klimabelastning per enhed og 
per krone. Produkter, der typisk vil være at finde på julebor-
det eller som gave under juletræet. Eksemplerne viser, at en 
klimavenlig livsstil ikke nødvendigvis handler om at lide afsavn 
eller holde op med at bruge penge, men ofte om at købe noget 
andet eller bruge tingene i længere tid.

Produktionen af danskernes julegaver udleder ifølge CONCI-
TOs beregninger ca. 1 mio. ton CO

2
 eller gennemsnitligt 200 kg  

CO
2
 per dansker. Hvis vi med lidt omtanke og fantasi kan re-

ducere denne udledning bare en lille smule, bliver julen også 
hjerternes fest for kommende generationer samt vores med-
mennesker i verdens mest klimaudsatte områder.  

JUlen 2012

fLæskEstEg
1,5 kg

34 kg CO
2 gåsEstEg

1,5 kg

24 kg CO
2

JULEMENU No. 1, 4 pers.

1,5 kg flæskesteg (34 kg CO2)

1 kg medister (16 kg CO2)

2 kg kartofler (2 kg CO2) 

1/2 l piskefløde (9 kg CO2)

1/2 kg rullepølse (11 kg CO2)

1/2 kg leverpostej (11 kg CO2) 

1 kg rødkål (2 kg CO2)

3 kg frikadeller (42 kg CO2)

1/2 kg marinerede sild 

(3 kg CO2)

JULEMENU No. 2, 4 pers.

1,5 kg gås (24 kg CO2)
3 kg hvidkål, grønlangkål 
(7 kg CO2) 
2 kg kartofler (2 kg CO2)
1/2 l piskefløde (9 kg CO2)
3 kg fiskefrikadeller, rejer, 
rødspættefileter, røget laks 
(19 kg CO2)
1/2 kg nøddepostej (3 kg CO2) 
1/2 kg marinerede sild 
(3 kg CO2) i alt

67 kg 
CO

2

i alt

130 kg 
CO

2



klimavenligt JUleForbrUg 

Nøgleorderne for det klimavenlige juleforbrug er 
samvær, oplevelser, hygge, kvalitet og hold barhed. 
Det handler blandt andet om følgende:

Spis så vidt muligt mere fisk og fjerkræ frem for 
andet kød
Køb så god kvalitet, som du har råd til
Undgå madspild. Spis resterne af den gode jule-
mad i dagene efter eller frys ned til senere
Køb gaver som modtageren virkelig ønsker sig,  
og måske selv ville købe i stedet
Sørg for, at gaven er let at bytte, så den ikke bare  
kasseres eller gemmes væk, hvis den ikke fal d er i 
modtagerens smag

Giv brugte gaver som fx bøger, computerspil, 
smykker eller designklassikere
Giv oplevelsesgaver som fx teater- biograf- eller  
koncertbilletter eller en god middag til din fa milie 
og venner
Giv hjemmeservicegaver, der kan lette livet for 
mormor eller den travle familie, og som og så ska-
ber arbejdspladser
Giv en velgørenhedsgave, der hjælper folk i nød  
med at få opfyldt deres basale behov.

Forbrugsforskere peger på, at oplevelser og sam vær giver en mere længerevarende lykkefølelse end 
køb af materielle ting. Oplevelser og samvær øger nemlig styrken af de sociale bånd til familie og venner, 
hvilket ifølge flere undersøgelser ser ud til at give en større lykkefølelse. Så hvorfor ikke give en oplevelse 
som gave i år? 

Oplevelser giver ofte mindre CO2 for pengene. Klimavenlig adfærd handler nemlig om meget andet end 
at køre mindre i bil, spare på varmen og huske at slukke for lyset. Hovedparten af drivhusgasudledningen 
stammer fra vores forbrug af produkter og rejser. Derimod udleder turen i biffen, på caféen eller middagen 
med gode venner meget lidt. 

kNyt båNd tiL famiLiE Og vENNEr

tUr i zOO
4 personer

10 kg CO
2

Kr. 320
31 gr. CO

2
 pr. kr.

PakkEkaLENdEr
med 24 små legeting

72 kg CO
2

Kr. 500
144 gr. CO

2
 pr. kr.



Hver dansker udledte i 2010 gennemsnitligt 18 ton CO2 om året via sit forbrug af energi, mad, produkter, 
rejser og serviceydelser. Inden 2050 skal denne udledning reduceres til 2 ton per person, og det kan kun 
lade sig gøre, hvis vi forandrer vores forbrugsmønstre radikalt.

Et klimavenligt forbrug handler om at være lige så prisbevidst i forhold til forbrugets pris for klimaet, 
som mange af os er, når vi går på tilbudsjagt i supermarkedet. Men det kræver selvfølgelig, at vi har en 
bedre fornemmelse af varernes klimapris.

Co
2
-omregner 

1 kg Co
2 
svarer til 3 timers elforbrug eller 8 km i benzinbil

Eksempler:

1,5 kg flæskesteg (34 kg Co
2
) svarer til 102 timers (4 dages) elforbrug eller 272 km i benzinbil 

Spillekonsol (300 kg Co
2
) svarer til 900 timers (38 dages) elforbrug eller 2400 km i benzinbil

Note: Gennemsnitselforbrug for en familie på fire, som bor i hus samt kørsel i gennemsnitsbenzinbil

fra 18 tiL 2 tON

LyskædE, 
gLødEPærEr
300 timers forbrug

5 kg CO
2

LyskædE, 
LEd-PærEr

300 timers forbrug

1 kg CO
2

sPiLLEkONsOL
1 stk 

300 kg CO
2 

kr. 1800

167 gr. CO
2
 pr. kr.

famiLiEsPiL
1 stk 

15 kg CO
2 

Kr. 400

38 gr. CO
2
 pr. kr.
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Den virtuelle butikskæde CONTANT er et oplysnings-

projekt fra Danmarks grønne tænketank CONCITO, 

hvor vi sætter fokus på forbrugets klimaeffekter. Det 

er sjov for alvor, som gennem udvalgte eksempler skal 

give danskerne en bedre fornemmelse af forskellige 

varegruppers og serviceydelsers klimabelastning og 

dermed vise, hvordan vi får mindre CO
2
 for pengene, 

når vi køber ind. 

Tilbuddene varer lige til påske og alle priser er cirka-

priser udregnet på grundlag af forenklede carbon foot - 

print-opgørelser på produktgruppeniveau. CO
2
-udled - 

ningen per krone er baseret på gennemsnitsvarer. Ved 

dyrere kvalitet vil udledningen per krone falde. Du kan 

læse mere om disse opgørelser samt vores øvrige arbej-

de med forbrug og livsstil på concito.dk/gron-adfaerd.

Udgivelsen er støttet af VELUX FONDEN.

Læs mere om CONCITOs arbejde med klimavenlig livsstil på concito.dk/gron-adfaerd.

Cd 
1 stk 

2 kg CO
2

Kr. 150
13 gr. CO

2
 pr. kr.

digitaL 
fOtOrammE 

1 stk 

75 kg CO
2

Kr. 500
150 gr. CO

2
 pr. kr.

mUsikstrEamiNg* 
Abonnement 1 måned 

3 kg CO
2

Kr. 100
30 gr. CO

2
 pr. kr.

maLEri 
1 stk 

10 kg CO
2

Kr. 1000
10 gr. CO

2
 pr. kr.

*Inkl. 10 timers afspilning. I dette eksempel 600 MB data via både 3G-netværk og fast bredbåndsforbindelse. 
 Udslippet mindskes, hvis der udelukkende streames via fast bredbånd og ved afspilning af downloadet digital musik.


