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DEN GRØNNE 
OMSTILLING

Har civilsamfundet styr 
på klima-aftrykket? 

Hvilke politikker kan man 
indføre i egne rækker? 

Hvordan kan vidt forskellige 
organisationer, som ikke direkte arbejder 
med klima og miljø, hver især bidrage til 
at mobilisere medlemmer og borgere? 

Hvordan påvirker vi de politiske 
beslutninger til at inddrage 

civilsamfundet mest muligt? 



Hvem er VedvarendeEnergi?





OMSTILLINGEN 
ER REALISTISK 

Virksomhederne rykker, politisk er 
ambitionerne kommet op i gear og 

flere og flere tager klimaansvar. 

MEN der skal ske noget på alle
områder – og især spares på 
energiforbruget og omstilles i 

transportsektoren





Hvordan har I 
arbejdet med 

det?

Har I sat jer 
nogle klimamål? 

Hvis ja: hvilke? DIN ORGANISATIONS 
KLIMA-AFTRYK 

Hvilke overvejelser har I 
haft om at mindske det 

klima-aftryk, som 
organisationens aktiviteter

medfører?
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Klimabelastning fra mad og drikke, kg 
CO2e/år/person
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CO2-udledning: Aarhus - København

Tal i parentes: Tre personer 
beregnet som udledning 
divideret med faktor 2,5–3,0. 

CO2e / pers.
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Tre eller flere personer i en el-bil er det 
mest klimavenlige. Til gengæld er el-biler 
endnu ikke tilgængelige for alle, og man skal 
medregne tid til at oplade undervejs. 

Er man tre personer i bilen og tager 
færgen, kommer man ned på 40-50 
kg/person. Det svarer til at rejse med 
propelflyet eller at hver person kører 
alene i bil over Storebælt. 

CO2e / pers.



klimaaftryk ude og hjemme:  Ting og sager 



Mindsket klimaaftryk på kontoret

ENERGIFORBRUG
• Varme
• Lys og strøm
• Vand 
• (Affald) 

INDRETNING & AKTIVITETER
• Inventar og elektronik
• Materialer og merchandise 
• Indkøb: (1) Kontorartikler og 

rengøring (2) Mad og drikke 

TRANSPORT
• Tilgængelig med offentlig 

transport
• Delebilsordninger, cykler mv. 
• Politik og kompensation 

FINANSER
• Bank, forsikringsselskab og 

pensionsordning
• Investeringer og 

partnerskaber
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Mindsket klimaaftryk i organisationen



TID

De lavt-
hængende 

frugter

Ombygning og 
større 

investeringer

Interne 
politikker 
(adfærd)

Strukturelle (og finansielle) 

til- og fravalgP
R
I
S

Mindsket klimaaftryk i organisationen



TID

P
R
I
S De lavt-hængende frugter

Ombygning og større investeringer

Interne politikker (adfærd)

Strukturelle (og finansielle) til- og fravalg



Udfyld skabelonen 
for din organisation

Find inspiration i de 
tre pyramider og 
emneoversigten

Del med gruppen

Mindsket klimaaftryk i organisationen





Emneoversigt: Mindsket klimaaftryk på kontoret

ENERGIFORBRUG
• Varme
• Lys og strøm
• Vand 
• (Affald) 

INDRETNING & AKTIVITETER
• Inventar og elektronik
• Materialer og merchandise 
• Indkøb: (1) Kontorartikler og 

rengøring (2) Mad og drikke 

TRANSPORT
• Tilgængelig med offentlig 

transport
• Delebilsordninger, cykler mv. 
• Politik og kompensation 

FINANSER
• Bank, forsikringsselskab og 

pensionsordning
• Investeringer og 

partnerskaber



Mindsket klimaaftryk: Gå struktureret til værks 
ENERGIFORBRUG
• Varme
• Lys og strøm
• Vand 
• (Affald) 

INDRETNING & 
AKTIVITETER
• Inventar
• Materialer
• Indkøb: (1og 

drikke 
TRANSPORT
• Tilgængelig

• Delebils
• Politik og

FINANSER
• Bank, forsik-

ring, pension
• Investering og 

partnerskaber

Energimærkning 
Indstillinger  

Minimere spild
og affald

Mærknings
-ordninger

Indkøbsordninger  
Fra ‘plejer’ til 

________

Tilgang med cykel 
eller off. transport
Transport-politik 

Tiltag, fx 
fælleskørsel

#1



Skab ejerskab
Inddrag idéer 

Mobiliser ressourcer

Hav øje for og gå respektfuldt til 
fællesskabets vaner og traditioner

Husk: Den organisatoriske 
(klima)selvtillid opbygges 

over tid

Mindsket klimaaftryk: Involvering og engagement#2



Aktiviteterne i jeres 
organisation har et unikt 

klimaaftryk, så gør noget (ekstra) 
lige præcis der, hvor I kan gøre en 

forskel. 

Vis andre organisationer hvordan I 
arbejder med at mindske jeres 
klimaaftryk, og del ud af jeres 

erfaringer. 

Mindsket klimaaftryk: Gå foran - sammen med andre#3



Hvem er jeres medlemmer og aktive? 

1. Vigtigste kendetegn

2. Hvordan påvirkes de af 
klima-dagsordenen?

3. Hvilken interesse har de 
i klimadagsordenen?

__________ 

?



NÆSTE SKRIDT 

Hvem skal involveres? 

Hvad skal I gøre, når I 
kommer hjem? 

Hvem skal lave 
planen? 



Tag
klimaansvar


