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Generel info

• I de kommende slide er angivet, hvad familierne har sparet 
via adfærdsændringer under forsøgsperioden. Det er ca. 
57,5 ton CO2 i alt svarende til ca. 34,5 % af deres samlede 
klimabelastning.

• Desuden er angivet, hvad familierne sparer fremover, når 
de har implementeret de adfærdsændringer, som de nu har 
besluttet (købt en elbil, fået fjernvarme m.v.). Det er ca. 70 
ton CO2 i alt svarende til ca. 42 % af deres klimabelastning.

• Alle udslip medregner CO2 fra direkte træbaseret biomasse.
Beregninger er vist uden det offentlige forbrug (ca. 5.000 kg 
pr. person pr. år).



Anna og familie

Efter forsøget har familien skåret markant ned på oksekød og rejer og spiser det kun, når de 
er ude. De vil fortsat spise kødfrit 1-2 dage om ugen. De klimakompensere flyrejser. De har 
besluttet at næste bil bliver en elbil. De har besluttet at gas og brænde skal udskiftes til 
fjernvarme fra forsyningens nye varmepumpe. 

Familiens klimabelastning (kg CO2 pr. år) Før  Nu Med alle ændringer 
Føde- og drikkevarer 8.300 6.007 6.007 
Varme 5.271 5.271 3.046 
Elforbrug 1.422 1.422 1.422 
Transport incl. ferie 28.122 2.730 1.680 
Ting & Sager excl. bolig 14.236 14.236 14.236 
Bolig incl. sommerhus 1.064 1.064 1.064 
Streaming  88 88 88 
Service (bank, post, håndværkere m.v.) 2.000 2.000 2.000 
I alt  60.503 32.818 29.543 
Reduktion nu som led i forsøget  45,8 % 
Reduktion med besluttede besparelser 51,1 % 
Gennemsnitlig familie (samme antal) 48.000 
Klimamål i 2050 10.000 

 



Jette og familie
Familiens klimabelastning (kg CO2 pr. år) Før  Nu Med alle ændringer 
Føde- og drikkevarer 13.069 8.259 8.259 
Varme 569 569 569 
Elforbrug 1.242 1.242 1.242 
Transport incl. ferie 2.829 2.829 1.644 
Ting & Sager excl. bolig 15.374 10.874 10.874 
Bolig incl. sommerhus 826 826 826 
Streaming  111 111 111 
Service (bank, post, håndværkere m.v.) 2.000 2.000 2.000 
I alt  36.020 26.710 25.525 
Reduktion som nu som led i forsøget  25,7 % 
Reduktion med besluttede besparelser 29,1 % 
Gennemsnitlig familie (samme antal) 48.000 
Klimamål i 2050 10.000 

 

Efter forsøget lever familien næsten vegetarisk. Familien er blevet meget bedre til at 
genbruge - og sørge for at de ting de skiller sig af med bliver genbrugt - de har bl.a. sat et 
mål om, at alle julegaver skal være genbrug. De har besluttet at næste bil bliver en elbil. 



Louise og familie
Familiens klimabelastning (kg CO2 pr. år) Før  Nu Med alle ændringer 
Føde- og drikkevarer 4.820 4.363 4.363 
Varme 9.023 9.023 1.550 
Elforbrug 1.383 1.383 1.383 
Transport incl. ferie 7.725 1.350 800 
Ting & Sager excl. bolig 19.018 14.518 14.518 
Bolig incl. sommerhus 1.232 1.232 1.232 
Streaming  88 88 88 
Service (bank, post, håndværkere m.v.) 2.500 2.500 2.500 
I alt  45.789 34.457 26.434 
Reduktion som nu som led i forsøget  24,7 % 
Reduktion med besluttede besparelser 42,3 % 
Gennemsnitlig familie (samme antal) 60.000 (men ikke mindre børn) 
Klimamål i 2050 10.000 

 

Efter forsøget spiser familien kødfrit 5-6 dage om ugen. De klimakompenserer alle flyrejser. 
Familien er blevet meget bedre til at genbruge. De har besluttet at næste bil bliver en elbil 
og at få gas og brænde udskiftet til fjernvarme. 



Erling og hustru
Familiens klimabelastning (kg CO2 pr. år) Før  Nu Med alle ændringer 
Føde- og drikkevarer 6.283 5.201 5.201 
Varme 1.092 1.092 1.092 
Elforbrug 995 995 995 
Transport incl. ferie 8.284 1.064 640 
Ting & Sager excl. bolig 5.460 4.560 4.560 
Bolig incl. sommerhus 840 840 840 
Streaming  170 170 170 
Service (bank, post, håndværkere m.v.) 1.000 1.000 1.000 
I alt  24.124 14.922 14.498 
Reduktion som nu som led i forsøget  38,1 
Reduktion med besluttede besparelser 39,9 
Gennemsnitlig familie (samme antal) 24.000 
Klimamål i 2050 10.000 

 
Efter forsøget har familien skåret markant ned på lammekød, oksekød og rejer (30 %). De 
vil fortsat spise kødfrit 2-3 dage om ugen. De klimakompenserer flyrejser. De har besluttet 
at næste bil bliver en elbil.


