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Seks veje til

mindre affald
brug mere – spild mindre
Kampagnen ’Brug mere – spild mindre’ skal få os til at
begrænse vores affaldsmængder.
Gennem enkle handlinger i dagligdagen kan vi gavne
miljøet, spare ressourcer, og der er også penge at spare.
Vi kan købe kvalitetsvarer, bruge tingene mere og længe
re og reparere dem i stedet for at smide ud og købe nyt.
Derfor hedder kampagnen Brug mere – spild mindre.
Vi kan også købe brugt, sælge, bytte eller forære vores
ting væk. På den måde får de længere liv, og mange får
glæde af dem.
Kampagnen indeholder seks enkle råd, som er lette at
bruge i hverdagen.
Kampagnen omfatter også loppemarkeder og bytte
arrangementer, hvor alle opfordres til at dele, bytte,
reparere brugte ting eller forære dem væk. Der sættes
desuden fokus på, hvordan vi kan begrænse madspild.
Læs og oplev mere på www.brugmerespildmindre.dk.
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Det skjulte affald

De seks veje til mindre affald

Når vi køber en ting, fx en mobiltelefon, og senere smider den
ud, skaber vi affald. En mobiltelefon vejer mellem 100 og 200
gram og bliver til samme mængde affald. Men der blev også
forbrugt ressourcer og skabt affald, da telefonen blev produce
ret og igen, da hver komponent til telefonen blev produceret.

1. Køb kvalitet

Summen af disse ressourcer kaldes det skjulte ressourcefor
brug. En mobiltelefon er årsag til et skjult ressourceforbrug på
26 kilo. Det er næsten 200 gange telefonens vægt. En tørre
tumbler har et ressourceforbrug på en ton og et fladskærmstv på 2,6 tons!
Affald koster penge og ressourcer og belaster miljøet. Ikke
bare det affald vi ser, men også det skjulte ressourceforbrug.
Hver dansker producerer over en halv ton synligt affald om året.
Men vores samlede skjulte ressourceforbrug er på mere end 70
tons per indbygger. Det svarer til vægten af 60 personbiler.
Følg rådene, og vær med til at begrænse affaldet.

Køb produkter, der kan holde, og som kan repareres. Så skal du
ikke smide ud og købe nyt så ofte. Det sparer affald og er også
godt for privatøkonomien.

2. Lad tingene gå videre
Del, giv, byt, lån, køb brugt, og brug lejeordninger. Jo flere der
bruger tingene, des færre ting er der brug for.

3. Brug igen og igen
Brug produkter og emballager, der kan genbruges, og brug dine
gamle ting på nye måder.

4. Køb noget, der aldrig bliver til affald
Gå efter miljøvenlige oplevelser, og køb spil, musik og film som
downloads. Biografturen eller museumsbesøget skaber kun lidt
affald. Næsten alle spil, musik og film kan downloades. Så sparer
du produktion og distribution af CD/DVD og emballage.

5. Spild mindst muligt
Køb kun det, du har brug for, undgå madspild, brug e-boks, og sig
nej tak til trykte reklamer.

6.	Undgå skadelige stoffer

Mobiltelefon
ca. 150 g

Køb produkter, der er mærket med Svanen eller Blomsten
– og undgå produkter, der belaster miljøet.
Ressourcer anvendt til fremstilling
ca. 26 kg

