
En grøn quiz - Tip en 13’er om klimaviden
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Hvor stor en forskel på ens klimaaftryk gør det at  
være en del af et grønt fællesskab? 
1: Det er nogenlunde det samme, som hvis ikke man var
X: Man udleder i gennemsnit 15 % mindre CO2
2: Man udleder i gennemsnit 30 % mindre CO2

Hvis man kører flere sammen og halverer antallet af biler på vejene, hvor 
meget kan Danmark så reducere CO2-udledningen med om året?
1: Ca. 1,5 ton  
X: Ca. 2,5 ton   
2: Ca. 3,5 ton 

Hvor mange af danskerne vil gerne indgå i en deleordning,  
hvor de deler ting med andre?
1: Ca. en tredjedel    
X: Ca. halvdelen   
2: Ca. to tredjedele  

Hvilke grunde er ifølge flest danskere de tungest vejende til, at  
Danmark skal gøre en indsats mod klimaforandringer? (målt i 2022)
1: At beskytte naturens levesteder og arter  
X: Ansvar overfor kommende generationer  
2: At sikre folks levegrundlag i deres hjemland

Hvor mange danskere mener, at de globale  
klimaudfordringer er et alvorligt problem? (målt i 2022)
1: 75 %
X: 88 %
2: 97 %

For hvor stor en del af danskerne har klimaforandringer en betydning  
for, hvor de sætter deres kryds ved næste folketingsvalg? (målt i 2022)
1: 45 %      
X: 66 %       
2: 72 %

Hvis en million familier én aften om ugen i et år spiser kylling i stedet 
for oksemørbrad, hvor meget batter det så i klimaregnskabet? 
1: 150.000 ton CO2      
X: 2.700.000 ton CO2        
2: 7.800.000 ton CO2
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Ifølge en undersøgelse fra Realdania i 2021 vil en stor del af danskerne 
gerne leve og handle mere bæredygtigt. Hvor mange er der tale om?
1: Ca. 6 ud af 10
X: Ca. 7 ud af 10
2: Ca. 8 ud af 10

FN’s klimapanel anslår, at det globale fødevaresystem står for ca. 30% 
af de samlede globale drivhusgasudledninger. Hvor meget CO2 og andre 
drivhusgasser udleder produktionen af 1 kg grøntsager egentlig  
i gennemsnit i forhold til produktionen af 1 kg oksekød? 
1: 1-2% af hvad der udledes gennem oksekødsproduktionen 
X: Ca. 15% af hvad der udledes gennem oksekødsproduktionen 
2: 8-10% af hvad der udledes gennem oksekødsproduktionen 

Hvor mange har inden for de seneste tre år gjort noget med det  
primære formål at gøre noget godt for klimaet og reducere deres  
CO2-udledning? (målt i 2022)
1: Ca. 53%    
X: Ca. 65%    
2: Ca. 76%

Hvilket af følgende klimatiltag er det mest populære i  
den danske befolkning?
1: At flyve mindre 
X: Sortere affald  
2: Mindske madspild

Hvor mange procent af den danske befolkning mener, at det er  
vigtigt, at Danmarks klimaindsats er blandt de mest ambitiøse  
i verden? (tal fra 2022)
1: 52 %     
X: 62 %    
2: 72 %

13. Hvilke tiltag kunne du selv finde på at indføre i dit liv  
for at leve mere bæredygtigt?
1: Spise mere klimavenligt (og evt. invitere på grønne middage)
X: Have en deleordning med dine naboer
2: Udfyld selv: 
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svar
Spørgsmål 1: 30%, og helt op til 60% i specifikke fællesskaber.
Kilde: forskningsprojektet COMPASS - beskrevet her: https://www.information.dk/indland/2020/02/ny-
forskning-viser-sammenhaeng-mellem-faellesskab-klimaaftryk

Spørgsmål 2: Ca. halvdelen (præcis 48%)
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimahandling%20i%20F%C3%A6llesskab.pdf

Spørgsmål 3: 88%
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret2022.pdf

Spørgsmål 4: Ca. 3,5 ton 
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimahandling%20i%20F%C3%A6llesskab.pdf
3,5 ton CO2 svarer til at køre 21.000 kilometer i en dieselbil, hvilket svarer til over 5 bilture tur/retur til 
Barcelona. Vi kører ofte alene i vores biler, og i myldretiden er antallet af biler med kun en person hele  
95%. Kilde og beregninger herfra:  
https://concito.dk/sites/concito.dk/files/dokumenter/contant_a4.pdf 

Spørgsmål 5: “Ansvar overfor kommende generationer” (70% af danskerne)
“At beskytte naturens levesteder og arter” har 59% af danskerne valgt og “at sikre folks levegrundlag i 
deres hjemland” er 35%. (Man har kunne vælge 3 svarmuligheder, derfor giver det samlet mere end 100%) 
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret2022.pdf

Spørgsmål 6: 66% 
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret2022.pdf

Spørgsmål 7: 7.800.000 ton CO2 (!) 
150.000 ton er ‘kun’ hvis en million familier spiser kylling i stedet for mørbrad én gang om året. 
Kilde:https://www.mm.dk/artikel/hvorfor-er-politikerne-saa-bange-for-at-bede-befolkningen-om-
hjaelp-i-klimakampen (tal fra Concito)

Spørgsmål 8: Ca. 8/10 ( helt præcis 79%) 
Kilde: https://realdania.dk/nyheder/2021/09/danskernes-motivation-for-baeredygtighed-er-hoej

Spørgsmål 9: 53% 
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret2022.pdf

Spørgsmål 10: 72% 
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret2022.pdf

Spørgsmål 11: 1-2% 
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimahandling%20i%20F%C3%A6llesskab.pdf

Spørgsmål 12: Sortere affald (86 pct af danskerne har gjort det inden for de seneste tre år.), 
“have mindre madspild”: (71 pct.), og “at flyve mindre”: (51 pct.)
Kilde: https://concito.dk/files/media/document/Klimabarometeret2022.pdf

Spørgsmål 13: Alle er rigtige! 
Hvis du vil have inspiration til, hvad og hvordan du kan handle klimavenligt i fællesskab, så se mere her:

   
https://concito.dk/files/media/document/Klimahandling%20i%20F%C3%A6llesskab.pdf


