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Tak for, at du har hentet vores guide  
til en klimaklog sommer.

Det står skidt til med klimaet – men vi kan nå at vende udviklingen. Vi skal alle sam-

men finde nye måder at gøre tingene på. Og det vil vi gerne inspirere til.

Coronakrisen har allerede tvunget os til at ændre vaner. Cafébesøg blev til skovtu-

re, fitnesscentre blev til motion i det fri, og i det hele taget valfartede danskerne ud 

i naturen for at finde ro og få nye oplevelser. Det skal vi holde fast i.

Normalt holder mange danskere sommerferie i udlandet. I år er det anderledes, så 

se det som en mulighed for at opleve vores skønne land. Tag ud i det vilde vidun-

derlige Danmark, du har set i tv. For når du erstatter flyveturen til Spanien med 

en køretur til Silkeborgsøerne, sparer du klimaet for store mængder CO2. Det er 

klimaklogt at holde ferie i Danmark.

Og det nytter noget hver eneste gang, du handler klimaklogt. Selvom handlingen 

i sig selv er en dråbe i havet, så spreder ringene sig. Når du begynder at leve mere 

klimaklogt, inspirerer du andre til at gøre det samme.

Sommeren er det perfekte tidspunkt at ændre vaner og leve mere klimaklogt: Du 

har mere tid, lokal frugt og grønt er i sæson, og forhåbentlig indbyder vejret til at 

slukke skærmen og cykle ud i naturen med venner og familie.

Det tager tre-fire uger at ændre en vane. Så gør som vinterbaderne: start om 

sommeren, hvor det er nemt, og fortsæt hen over efteråret. Så bliver du en del af 

en bevægelse, der handler. En bevægelse, der vokser sig større og stærkere. En 

bevægelse, der gør en forskel.

For når vi er mange, der tager klimaforandringerne alvorligt, viser vi politikerne 

og virksomhederne, at de skal gøre det samme. Din indsats nytter noget. Når vi 

sammen lever klimaklogt, gør vi en forskel!

Rigtig god klimaklog sommer.

Maria Reumert Gjerding  
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Redaktion: Danmarks Naturfredningsforening
Foto: Kristian Brasen
Design: kaek.dk

Ferie uden fly......................................................... 4

Sommerferie i Danmark ................................... 6

Slidstærke sommeroplevelser ......................10

Klimakloge grillvaner .......................................12

Engangsservice er klima-no-go ....................14

Sommertøj med god samvittighed .............16

Få en vild og frodig have..................................18

Renovér boligen klimaklogt ...........................20

Derfor skal vi handle nu ..................................22

Indhold



I vores rejsefeber har vi glemt, at selve transporten kan være en del af  

oplevelsen. Ønsker du en klimaklog sommer, så drop flyet, og lad i stedet  

selve turen fylde mere. Rejs langsomt - fx på cykel eller til fods – og lad  

naturen komme helt tæt på. Du kan også smide teltet i bagagerummet og 

køre ud i det blå. Bilen forurener, men kun en brøkdel i forhold til flyet. Eller 

hvad med at tage toget rundt i Danmark med hele familien?

Op mod 90 procent af den CO
2
-udledning, der er forbundet med ferien,  

kommer fra transport. Derfor er transportformen den vigtigste overvejelse. 

Men der er også andre ting, du kan gøre:

 

Medbring drikkedunk og indkøbsnet, og sig nej til overflødig plast

Lej en cykel dér, hvor du er. Motion er sundt og åbner for mange  

anderledes oplevelser

Køb ind i gårdbutikker, landevejsboder eller markeder med  

lokale produkter

Vælg grønne hoteller med Green Globe- eller Green Key-certificering.

Ferie
uden fly
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De eneste lande, du må rejse til i coronatiden, er 

Island, Norge og Tyskland. Men det er altså langt 

mere klimaklogt at blive hjemme. Oslo tur-retur med 

fly udleder omkring 270 kg CO
2
, München og hjem 

koster cirka 320 kg på klimaregnskabet, mens fly til 

og fra Reykjavik udleder over 700 kg CO
2
.

Bliv i Danmark
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Sjælland
Region Sjælland huser mange fantastiske naturoplevelser.  

En af dem er Møns Klint, hvor du kan opleve naturens vilde  

kræfter på tæt hold.

Det nye skovtårn er bestemt også er et besøg værd. Fra det  

45 meter høje tårn får du unik udsigt over trætoppene i Gisselfeld Klosters 

Skov. Er du højdeskræk eller i en anden del af landet, findes der mange andre 

vidunderlige skove i Danmark.

Midtjylland

Bjergtagende landskaber, smukke udsigter, værdifulde overdrev, gode  

vandrestier og vilde heste. Du kan få det hele i Nationalpark Mols Bjerge, 

som er en af Midtjyllands naturseværdigheder. Nationalparken er desuden 

hjem for flere sjældne planter og dyr.

Danmarks længste å, Gudenåen, er 160 km lang, og har naturoplevelser for 

enhver smag. Det er tilladt at sejle i robåd, kano og kajak, og langs åen er der 

flere camping- og teltpladser.

Du kan finde store naturoplevelser i hele landet. Så hold ferie herhjemme, og 
besøg nogle af de steder, du endnu ikke har fået set.

Sommerferie 
i Danmark 

Gudenåen. Foto: Frederikke Dam Larsen

Bornholm
Er du til sommer, sol og sand mellem tæerne, er Dueodde Strand stedet. Det 

er nemlig en af Europas mest finkornede sandstrande. Dueodde strand er 

blot ét eksempel på de mange gode strande i Danmark. 

Befinder du dig på solskinsøen, anbefaler vi en tur i Orkanskoven. Mange af 

skovens træer væltede under en storm i 1967 og har fået lov at ligge urørt 

siden da. Bøgetræerne, som ligger ned, er stadig i live, og deres sidegrene er i 

dag blevet til store træer.

Møns Klint
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https://www.dn.dk/nyheder/11-storslaede-naturoplevelser-pa-sjaelland/
https://www.dn.dk/nyheder/13-vidunderlige-skove-i-danmark/
https://www.dn.dk/nyheder/mod-danmarks-vildeste-heste/
https://www.dn.dk/nyheder/7-natursevaerdigheder-i-midtjylland/
https://www.dn.dk/nyheder/15-smukke-og-vilde-kyster-i-danmark/


Nordjylland
Danmarks nordligste punkt er noget ganske særligt. Her møder Kattegat og 

Skagerrak hinanden. Grenen i Skagen vil aldrig se helt ens ud. Havet former 

og skaber nemlig landskabet. Det er en af de vildeste naturoplevelser i  

Nordjylland.

Små 30 minutter fra Aalborg ligger Rold Skov, som er Danmarks næststørste 

skov. Det eventyrlige naturområde består også af mose, eng og kilder, og du 

kan møde alt fra krondyr til oddere, grævling, ræv og et hav af fugle. Kig fx 

efter natugler i de hule træer.

Syd-og Sønderjylland 
Hvis du er til strande og øer, så er  

Nationalpark Vadehavet en oplagt  

feriedestination. Det er en af de  

smukkeste naturoplevelser i Syd- og 

Sønderjylland. Her finder du Fanø, Rømø 

og Mandø, som alle er et besøg værd.

Ikke langt fra Løgumkloster ligger 

Draved Skov. Her kan du opleve en af de 

mest veludviklede naturskove i  

Danmark, hvor flere områder minder om 

urskov. I Draved Skov lever grævling, ræv 

og skovmår. De mange, gamle træer giver 

også plads til stære, grå fluesnapper, 

spætter, ravn og duehøg.

Grenen, Skagen. Foto: Dennis Lundby

Fyn
Et must see på Fyn er Svanninge Bakker – også kendt som 

De Fynske Alper. På sit højeste er bakkerne 126 meter over 

havets overflade, hvilket giver en fantastisk udsigt. Det 

smukke naturområde kan både bruges til korte skovture, 

udfordrende vandreture og overnatning, hvis du vil falde i 

søvn under stjernerne.

Der er mange naturoplevelser på Fyn, men den ultimative 

naturoplevelse til vandreglade naturelskere er Øhavsstien. 

Med sine 220 km er det en af Danmarks længste  

vandreruter, og på den lange tur kan du opleve mange  

forskellige slags landskaber og fugle.

Svanninge Bakker. Foto: Pia Goul 

Vadehavet. Foto: Lars Roed

Flere gode ferietips

Find flere gode fif til sommerferie i Danmark her
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https://www.dn.dk/nyheder/9-vilde-naturoplevelser-i-nordjylland/
https://www.dn.dk/nyheder/9-vilde-naturoplevelser-i-nordjylland/
https://www.dn.dk/nyheder/6-smukke-naturoplevelser-i-syd-og-sonderjylland/
https://www.dn.dk/nyheder/6-smukke-naturoplevelser-i-syd-og-sonderjylland/
https://www.dn.dk/nyheder/overnat-i-naturen-pa-3-mader/
https://www.dn.dk/nyheder/overnat-i-naturen-pa-3-mader/
https://www.dn.dk/nyheder/7-fantastiske-naturoplevelser-pa-fyn/
https://www.dn.dk/oplev-naturen/sommerferie-i-danmark/


Slidstærke 
sommer- 
oplevelser
Du behøver ikke at tage i en forlystelsespark for at få store oplevelser med 
familien. Danmark er rig på skøn natur, og lige meget hvor du  
befinder dig, er der aldrig langt til den nærmeste strand eller skov.

Naturoplevelser er nemme, gratis og klimakloge.

Sov på stranden
Tag soveposen med og sov på stranden. I må sove på 

alle offentlige strande, hvis ikke I slår telt op. Men tag 

en presenning med. Den tager både vinden, duggen og 

hvis der skulle komme en sommerbyge. På stranden 

må I også lave bål. Det er godt til snobrød og hyggeligt 

at falde i søvn ved siden af.

Bliv venner med vinden
Det blæser ofte i Danmark, så vi kan lige så godt få 

noget sjovt ud af det. Byg eller køb en drage, gå ud og 

få den til at svæve. Stranden, engen eller bakketoppen 

er gode steder til drageflyvning.

Bestig de danske bakker
Der er mange bakker i Danmark, og I bliver belønnet 

med flot udsigt og god motion, når I når toppen. Og 

det er godt for både børn og vokse at klare sådan en 

udfordring. Start med at finde en god vandrepind. Den 

skal være tynd, let og næsten lige så høj som dig selv. 

Psst børn kan let motiveres med ”topslik”.

Far vild med vilje
Det er sjovt at prøve at finde vej med kort (find gode 

ruter og kort her).  Men det er endnu sjovere at gå ind 

igennem skoven og fare vild med vilje. Du finder altid 

ud til en sti igen, og i yderste nød kan du bruge kortet 

på din telefon.

Oplev naturen i mørke
Vil I opleve naturen på en helt ny måde, så gå en tur i 

skumringen og lad mørket sænke sig. Sanserne bliver 

skærpet, så I hører og lugter ting, som I ikke ville læg-

ge mærke til i dagslys. Flagremus og andre nataktive 

dyr kommer frem, og stjernerne bliver klarere. Efter 

25 minutter har øjnene vænnet sig til mørket, men tag 

gerne en lommelygte med.

Overnat i naturen
Under coronakrisen åbnede Naturstyrelsen op for 

en række nye skovområder, hvor du kvit og frit kan 

slå telt op. Nu findes der over 275 statsskove med fri 

teltning. Se her, hvilke skove du må overnatte i.

10 11

https://www.findveji.dk
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/overnatning/


Klimakloge 
grillvaner
Grillaften er for de fleste ensbetydende med kødspisning– ofte i 

større mængder end ved et almindeligt aftensmåltid. Men bare ved at 

udskifte oksekødet med kylling og grill-egnet grønt kan du reducere 

grillmiddagens klimapåvirkning med 80 procent. Og vælger du at 

droppe kødet helt og udskifte det med bæredygtige fisk og skaldyr, er 

gevinsten endnu større. 

Engangsgrillen er bandlyst, da den ender som affald – og ofte i 

naturen. En elgrill er det mest klimakloge valg, men det batter også 

at gå fra kul til gas. En gasgril udleder kun en tredjedel CO
2
 i forhold 

til en kulgrill.

Vil du grille med kul, så sørg for at købe FSC-mærket trækul. 

FSC-mærket garanterer, at træet kommer fra skov, der bliver 

genplantet. Hold også øje med Varefakta-mærket, som angiver 

høj brændværdi og lavt askeindhold.

Mindre kød i fremtiden

100 gram okse-, svine- eller lammekød eller 200 gram 

kylling om ugen. Det er cirka den mængde kød, vi i 

fremtiden kan spise, hvis kloden skal forblive et sikkert 

levested for mennesker og andre arter.

Stor smag uden kød

Umami. Den femte smagskomponent. Mange forbinder 

den med kød, men umami findes også i mange andre 

fødevarer – fx: Svampe, tomater, ost, saltede citroner, 

tang, soja og andre fermenterede produkter.

Stegning, grill og sautering forstærker umamismagen.

Krydderier som paprika og chili vækker vores sanser 

og pirrer smagsløgene, så de er mere modtagelige for 

smage – også umami.
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Engangs- 
service er 
klima-no-go
Kampen mod klimaforandringer er også kampen mod overforbrug. Et godt 
sted at starte er at skære ned på forbruget af engangsprodukter 
– fx sugerør og engangsservice, som vi bruger i stor stil om sommeren.

Som navnet antyder, bruges produktet kun i meget kort tid, hvilket gør dets 

relative klimapåvirkning tilsvarende stor.

Der findes mange nye produkter, der er designet til at erstatte  

engangsservice, men med den store fordel at de kan bruges igen og  

igen. Gå på opdagelse i butikker, der fokuserer på bæredygtighed,  

velassorterede supermarkeder og outdoor-butikker. Vælg service, bestik, 

glas og sugerør, der er holdbare og nemt kan vaskes. Så er du klar til  

skovtur og grillaften – samtidig med at du sparer naturen, miljøet og  

klimaet for belastende produktion og en masse affald.

23.500.000.000 sugerør

I Europa bruger vi 23,5 milliarder plastsugerør  

om året. Et svimlende antal, som kan tage pusten 

fra de fleste. Sig derfor nej tak til sugerør på  

restauranten, og brug vaskbare sugerør af fx  

bambus derhjemme.

Engangsservice bliver ulovligt

Engangsservise og sugerør er blandt de plastgen-

stande, som oftest ender i naturen. Og fra 2021 

er tallerkener, engangsbestik og sugerør af plast 

forbudt i EU. Så du kan lige så godt vænne dig af 

med at bruge det.

Så meget belaster  
plast-produktionen

Der går 2 kg olie til produktionen af ét kg plast.

Produktionen af plast og afbrænding af plastaffald 

belaster atmosfæren med 400 millioner ton CO
2
 

om året.
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Alle ved, at det påvirker klimaet, når vi spiser røde bøffer eller flyver 

på ferie. Men færre tænker over, at vores tøjforbrug også er en stor 

klimabelastning. Så er du typen, der hvert år går ud og køber ny 

sommergarderobe, bør du stoppe op og læse vores syv tips til et 

klimaklogt tøjforbrug:

Sommertøj 
med god
samvittighed

Modeindustrien tager i stigende grad sit miljø- og klimaansvar alvorligt, 

men der er stadig lang vej igen. Fx bruges der cirka 1.400 liter vand 

i produktionen af bare én enkelt t-shirt, og CO
2
-udleningen fra den 

gennemsnitlige danskers årlige tøjforbrug svarer til en biltur til Paris og 

tilbage igen.

1.400 liter vand til én t-shirt

1. Ryd op i klædeskabet
Vi har alle prøvet at genfinde et stykke tøj bagest i skabet, som 

ikke har været brugt i årevis, og som pludselig er smart igen. Så giv 

skabet en ordentlig oprydning – måske finder du det, du lige står og 

mangler.

2. Genbrug
Gør det til en vane at gå i genbrugsbutikkerne, inden du køber nyt. 

Ofte hænger der skjulte skatte på bøjlerne, og især i butikkerne i de 

mindre byer, kan der gøres gode kup.

3. Lidt men godt
Det bedste, du kan gøre for klimaet og miljøet, er at forbruge 

mindre. Bomuldsproduktion er den helt store synder. Bomuldsplan-

terne kræver meget vand og sprøjtes i stort omfang med insekt- og 

ukrudtsgifte. Køb derfor få, lækre stykker tøj i god kvalitet og  

klassiske snit. Så holder de i mange år.

4. Øko-tøj
Du køber allerede økologiske dagligvarer, men hvad med dit tøj? 

Hold øje med GOTS-certifikatet. Det sikrer, at stoffet er økologisk, 

og at det ikke er behandlet med skadelig kemi.

5. Leje, ikke eje
Flere nye virksomheder tilbyder leje- og deleordninger for tøj. 

Undersøg markedet – måske kan du leje festkjolen eller jakkesættet, 

hvis det alligevel kun skal bruges én gang.

6. Vask mindre
Tøjvask bruger el og vand, og det slider på tøjet. Derfor er det kli-

maklogt at vaske mindre. Vask kun tøj, som faktisk trænger, og fyld 

altid maskinen helt op. Vælg den rigtige temperatur og et skånsomt 

vaskemiddel – så holder tøjet længere.

7. Nål og tråd
Du behøver ikke at smide et par bukser ud, bare fordi  

bæltestroppen er gået, eller fordi der mangler en knap. Frem  

med nål og tråd eller afsted til skrædderen. Så holder tøjet  

meget længere.
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Måske har du ikke tænkt over det. Men din have er faktisk en del af det na-

turlige kredsløb. Hvis du vil sænke dit CO
2
-aftryk og bidrage til flere leveste-

der for vilde fugle, insekter og dyr, giver det god mening at gøre haven mere 

vild og mindre velfriseret.

Få en vild 
og frodig 
have

Det er klimaklogt at:

Plante flere træer og buske, da de optager CO
2
.

Dyrke egne frugter og grøntsager. Frugt og grønt, som 

dyrkes i din egen have, belaster ikke klimaet, da de ikke 

har været transporteret over store afstande. Og så er det 

en stor fornøjelse at spise sine egne afgrøder.

Lade afklippet hæk, kvas og slået græs ligge. Det kan 

bruges som bunddække i dine bede. Jorden under et 

kvasdækket bed indeholder næsten tre gange så meget 

CO
2
 som jorden under en almindelig græsplæne.

Dele motoriserede haveredskaber med naboerne. En 

hækkeklipper bruges normalt kun et par timer om året, så 

hvorfor have mere end én på villavejen?

Slå græsset med en elektrisk græsslåmaskine. Eller endnu 

bedre; brug en gammeldags håndskubber. Den er også 

god for konditallet.

18

Haven som CO
2
-lager

En dansk professor i naturforvaltning besluttede for 27 år siden at lade dele af sin have stå uberørt 

hen. Træer og buske fik mere plads på bekostning af græsplænen. Al hækafklip bliv liggende på  

jorden, og da et træ væltede i en storm, fik stammen lov at gå i forrådnelse på grunden. Her mange 

år efter viser målinger, at haven har lagret 6,5 ton CO
2
 mere, end hvis den havde været en  

almindelig prydhave. Det svarer til en hel tur rundt om jorden i personbil.
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Renovér  
boligen  
klimaklogt

Cirka 40 procent af Danmarks energiforbrug sker i 

vores huse. Så selvom en stigende andel af energien 

kommer fra vedvarende kilder, er energirenovering 

af boligen fortsat et afgørende element i den grønne 

omstilling.

Og når du renoverer klimaklogt, kan du nyde godt 

af en række andre fordele. Fx et sundt og behageligt 

indeklima med mindre fugt og træk samt et bedre 

lysindfald fra nye vinduer.

Ting du kan overveje:

I forhold til salgsprisen på dit hus er  

energirenovering ofte en bedre investering  

end fx et nyt køkken.

Få overblik over dine udgifter til varme og el. 

Måske bliver du overrasket, når du ser, hvor mange 

penge du rent faktisk bruger på energi i din bolig.

Når du skal skifte dine hvidevarer og andre  

husholdningsapparater ud, så gå efter de  

energirigtige modeller og spar penge.

Hvis du ejer din bolig, kan det være en god ide at få 

lavet et energitjek. Potentialet for at spare energi 

er ofte størst i etageboliger opført før 1930 og i 

parcelhuse opført i 1960’erne og 70’erne.

Har du den rigtige varmekilde? Hvis du har et 

oliefyr, så kan du med fordel udskifte det med fx 

en varmepumpe.

Hvis du bor til leje, så spørg din udlejer, om der er 

planer om energirenoveringer. Det er nemlig dig, 

der betaler udgifterne i en dårligt isoleret bolig.

Sommeren er højsæson for ombygning af boligen. Skal du i arbejdstøjet, så 
tænk over, hvordan du renoverer mest klimaklogt.

200.000 bygninger har et energimærke 

E eller dårligere, og mere end 1 million 

boliger er endnu ikke energimærkede. 

Er dit hus én af dem?

Er dit hus 
energimærket?



Klodens gennemsnitstemperatur er allerede steget 

med én grad, så vi skal alle gøre hvad vi kan, hvis vi 

skal begrænse klodens opvarmning til 1,5 grad.

1,5 grad er målet fra Parisaftalen, og forskerne er 

enige om, at vi kan nå det. Men det kræver, at vi 

reducerer vores udledninger af drivhusgasser med 

80-90 procent inden 2050.

Dine børns fremtid står på spil
Hvis vi ikke får stoppet klimakrisen, kan det få meget 

store konsekvenser. Forskerne frygter, at det kan 

betyde, at økosystemer vil kollapse, jorden vil blive 

et meget varmt sted at leve, og vandstanden vil stige 

voldsomt.

Nogle eksperter forudsiger, at vandstanden vil stige 

to meter allerede i 2100 – altså i vores børns leve-

tid. Når vandstanden stiger, kommer vi til at mangle 

dyrkbare arealer og mad. Milliarder af mennesker må 

forlade deres hjem og blive klimaflygtninge. Det vil i 

den grad bidrage til en meget ustabil verden.

Du kan gøre en forskel
En dansker udleder i gennemsnit 19 ton CO

2
 om året. 

Og ifølge FN’s klimapanel skal vi ned på en udledning, 

der svarer til 2-3 ton CO
2
 om året per verdensborger 

i 2050. Det kan ikke lade sig gøre, hvis vi lever som i 

dag. Alene én enkelt flyvetur til Thailand overskrider 

hele årets budget.

Hvis vi skal nå målet og holde temperaturstigningerne under 1,5 grad, kræver det at:

I 2030 er vores udledninger af drivhusgasser halveret 

I 2040 skal udledningerne nærme sig nul

Efter 2050 skal der være »negative udledninger«. Det vil sige, at der optages  

mere CO
2
, end der udledes.

Derfor skal vi 
handle nu
De næste få år er nok de vigtigste i menneskets historie. Sådan skrev 
FN’s klimapanel i en rapport forrige år.

Tre skarpe deadlines

Politikerne skal gøre det, der virker, og satse på  

kendte virkemidler med dokumenteret effekt. Men  

de kan ikke løse hele problemet. Det er tvingende  

nødvendigt, at vi ændrer vores forestilling om det 

gode liv som snævert forbundet med materiel  

velstand og et stort ressourceforbrug. Ellers sætter  

vi fremtidige generationers mulighed for et godt  

liv over styr. 

Det lyder som en stor mundfuld – og det er det også. 

Men du kan tage fat på udfordringen i mindre bidder. 

For den gode nyhed er, at din indsats gør en forskel. 

Når du lever klimaklogt, inspirerer du andre til at gøre 

det samme. Og når vi er mange, der tager klimakrisen 

alvorligt, viser vi virksomheder og politikere, at de 

skal gøre det samme.

Start med en klimaklog sommer, og bliv del af en 

bevægelse, der handler.

Danskernes udslip 
af drivhusgasser
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