
  

Spar på energien  
– ikke på hyggen

Tip | Brug tænd/sluk 

ure på dine indendørs 

lamper og lyskæder for 

at begrænse energi- 

forbruget.

Tip | Du kan lave kassen selv ud af en flamingokasse, du forer med et tæppe.

Sluk for skærmen 
og find brætspillet frem. Cirka 40 procent 
af det samlede strømforbrug i en gennem-
snitlig dansk husstand stammer fra tv, 
spillekonsoller, tablets og computere. Saml i 
stedet familien eller naboer om et sjovt spil, 
og mærk hyggen brede sig.

Trådløse lamper 
skaber en hyggelig 
stemning og har den 
fordel, at de kan op-
lades, når strømmen 
er billigst. Hvis du 
lader, mens elprisen er 
lavest, er det både  
en fordel for dig og 
miljøet, for billig 
strøm er næsten altid 
grøn strøm. 

Lyskæder med 
solceller
spreder lys i en mørk 
tid ved hjælp af solens 
energi. Brug dem, når  
du pynter op. Så und-
går du at skulle trække 
strøm eller bruge  
lyskæder med miljø-
skadelige batterier. 

Brug en høkasse
til at lave maden 
færdig og holde den 
varm, til julemidda-
gen skal serveres. 
Dermed sparer du 
mellem 25 og 75 pro-
cent energi – afhæn-
gig af hvilken type og 
størrelse høkasse du 
har. Både risengrød 
og kartofler kan med 
fordel færdigtilbere-
des i kassen. Maden 
passer sig selv og 
brænder aldrig på, og 
du får plads på kom-
furet til julens andre 
lækre retter. 

Tø julemaden  
op i køleskabet
– gerne en dag eller to 
før den skal tilbere-
des. For hvert kilo kød 
du optør i køleskabet,  
sparer du, hvad der 
svarer til en times 
strøm. Den lange  
optøningstid giver  
desuden kødet en 
bedre smag.

Pak gaven ind på en ny måde 
Hvert år bruger vi 825 ton gavepapir til 
indpakning af julegaver. Det svarer til 77.600 
ton vand og hele 890 ton træ. Spar penge ved 
at pakke gaverne ind i avispapir. Du kan også 
vælge at pakke dem ind i et pænt viskestykke 
eller tørklæde, som enten kan bruges af mod-
tageren eller genbruges til indpakning.

Genanvend papkassen til indpakning
Genanvend papkassen til indpakning. De fleste af os 
modtager en papkasse eller en skotøjsæske i løbet  
af året. Gem dem, og pynt dem med klistermærker  
eller bånd, så har du gratis, bæredygtig indpakning 
til dine gaver.
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Pas på miljøet 
i julemåneden

”Julen varer  
længe, koster mange penge”. 
De kendte strofer fra Peter  

Fabers populære julesang, Højt fra 
træets grønne top, er særligt aktuelle 

i år, hvor voldsomme prisstigninger på 
blandt andet el og gas lægger pres på bud-

gettet.Vi har samlet en række gode tips  
til, hvordan du begrænser dit energi- 

forbrug og passer på miljøet  
– uden at gå på kompromis 

med julehyggen.
Sorter dit affald 
korrekt
Vi genererer rigtig 
meget affald i julen 
fra indpakning og 
madrester. Derfor er 
det særlig vigtigt, at 
vi sorterer affaldet 
korrekt. Rigtig sorte-
ret affald kan nemlig 
genanvendes. 


