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Denne håndbog er til dig, som arbejder som frivillig til 
events og går op i bæredygtighed. Du er som frivillig en 
af de vigtigste kilder til formidling til gæster, deltagere og 
alle omkring events, derfor bærer du en vildt vigtig rolle. 

I denne håndbog prøver vi at hjælpe dig, kære frivillig, 
med at klæde dig godt på i mødet med gæsterne til det 
næste event, så du kan snakke om bæredygtighed ud 
fra den motivation og det udgangspunkt, du selv har. 

Hvert område viser, hvilke konkrete tiltag man kan  
gøre som event. Det skal dog ikke ses som krav,  
men nærmere som forslag du kan stille til arrangørerne.

Der er desuden plads til, at du kan skrive dine egne  
noter, så du kan gøre håndbogen til din helt egen.

Håndbogen står i forlængelse af uddannelsesforløbet 
om bæredygtighed, som Worldperfect startede i 2019.

Tak for dit store bidrag med at lave events i Aarhus  
lidt mere bæredygtige.

God læselyst!

Til dig
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FN’s Verdensmål  
for bæredygtig udvikling

KÆRT BARN HAR MANGE NAVNE...
• FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling  

omtales i daglig tale ofte blot som “Verdensmålene”

• På engelsk hedder de “Sustainable Development 
Goals”

• Nogle steder, fx her i guiden, vil du også møde  
forkortelsen “SDG”. Det står for Sustainable  
Development Goal.

• Delmål kaldes på engelsk for ”targets”

FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er et inter-
nationalt fællessprog for bæredygtighed. Verdensmålene 
kan bruges til at sætte din lille lokale handling i et globalt 
perspektiv. En gammel talemåde om bæredygtig adfærd 
lyder: “Think global, act local”. Tænk globalt i, hvad du 
gør lokalt. Verdensmålene hjælper til dette, i og med at 
de konkrete lokale handlinger kobles til udviklingen af 
løsninger til de konkrete globale mål.

17 Verdensmål kan lyde af mange, men verden er  
netop også en kompleks størrelse. Faktisk har hvert  
verdensmål en række delmål. I alt er der 169. 

Bare rolig, du skal ikke lære 169 delmål udenad i denne 
håndbog. Håndbogen viser dig i al sin enkelthed, hvilke 
globale verdensmål dine lokale handlinger taler ind i.

For den meget nysgerrige kan alle delmål findes på 
www.verdensmål.org.
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Vores forbrug skaber store udfordringer for klimaet. Derfor 
kan affald være et vigtigt og meget konkret sted at starte, 
når man skal formindske sit klimaaftryk som event. 

På et år producerer vi ifølge Miljøstyrelsen 447 kg affald pr. 
dansker, og det gør os til et af de lande i Europa, der pro-
ducerer mest affald. Men ved at minimere og genanvende 
affaldet kan vi formindske dette tal. Som frivillig har man stor 
indflydelse på dette område, da du er i direkte kontakt med 
gæsterne og dermed kan hjælpe dem med at sikre en kor-
rekt affaldssortering. Din handling kan derudover være med 
til at skabe bevidsthed hos gæsterne og inspirere dem til at 
gøre det selv.

Affaldsressourcer

VERDENSMÅL 

E
ventbox er et affaldssorteringssystem

 for gæ
ster til events. 

SKRIV dine egne noter / egne erfaringer / vigtige pointer under hvert område.

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og 
bosættelser inkluderende, sikre,  
robuste og bæredygtige.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug  
og produktionsformer.

Vi skal handle hurtigt for at  
bekæmpe klimaforandringer  
og deres konsekvenser.
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DETTE KAN DU SIGE

• Opfordr gæsterne til at affaldssortere, og fortæl, 
hvorfor det er vigtigt

• Snak med gæsterne om, hvad der er blevet gjort til 
dette event for at holde affaldsmængden nede

• Opfordr gæsterne til at bruge genopfyldelige vand-
flasker og genanvendeligt service, hvis det er muligt

DETTE KAN DU SELV GØRE

• Hjælp med at holde pladsen ren, der hvor du er. Hvis 
du ser noget affald på jorden, kan du med fordel sam-
le det op og lægge det i nærmeste skraldespand

• Medbring selv vandflaske og service for  
at undgå engangsservice

• Affaldssortér, hvis det er muligt  

• Spørg ind til affaldssorteringen til dit event, så du har 
en forståelse for, hvad der sker med affaldet

 
   

FOOD
&

PAPER

Mad udleveres

Mad- og papir-
affald indsamles

Biogasanlæg

NATURGAS

GØDNING

Nye fødevarer 
produceres

BOD

Fragtes

PAPER

Pap og papir

Papir indsamles

Fragtes

Genanvendes

PLASTIC

Plast emballage
udleveres

Plast indsamles

Fragtes

Eftersorteres

Genanvendes

Ny emballage

BOD

TRASH

BOD

Produkt 
udleveres

Affald 
indsamles

Fragtes Forbrændes

Madaffald fra madproduktion 
bliver til biogas og gødning.

Papir bliver genanvendt  
til nyt papir.

Plastik bliver genanvendt 
som genbrugsplast.

Restaffald bliver brændt af, hvorved 
der udvindes varme og strøm, men 

ressourcerne går tabt. 

Når man arbejder med ressourcegenanvendelse, tænker 
man i kredsløb. Det betyder, at et stykke affald gennemgår 
en række trin, inden det igen kommer tilbage til slutbrugerne 
i recyclet, downcyclet eller upcyclet stand. Her kan du se  
eksempler på, hvordan et ressourcekredsløb ser ud.
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Vand er en begrænset ressource rundt om i verden, og  
750 millioner folk – mere end en tiendedel af verdens  
befolkning – lever stadig uden adgang til rent drikkevand. 
Mange steder er det svært at frembringe nok vand af sådan 
en kvalitet, at det egner sig til mennesker. I Danmark kan vi 
drikke vores grundvand, det vil sige, at vi uden problemer 
kan drikke et glas vand fyldt direkte fra hanen. Det er en 
helt unik ressource, som på verdensplan efterspørges.

Vand DETTE KAN DU SIGE

• Henvis til drikkevandsfontænerne i Aarhus by, hvor 
man gratis kan drikke vandet

• Opfordr gæsterne til at benytte en genopfyldelig vand-
flaske 

• Fortæl, at drikkevandet er sikkert at drikke,  
også selvom det ikke smager af klor

• Fortæl, at man ikke bør bruge sprøjtegift i sin have, 
hvis man gerne vil kunne drikke vandet i fremtiden.

DETTE KAN DU SELV GØRE

• Brug selv en genopfyldelige vandflaske,  
når du er til et event

• Efterspørg muligheden for at tappe vand  
under eventet

• Sprøjt ikke med gift i din egen have 

VERDENSMÅL 

Vi skal sikre bæredygtig  
adgang og forvaltning af vand  
og sanitet for alle.

Vi skal handle hurtigt for at  
bekæmpe klimaforandringer  
og deres konsekvenser.
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“Som ReThinker står du med den 
supervigtige opgave at repræsentere 
Aarhus som by. Derfor er det også 
helt centralt, at du kender, formidler 
og bruger de bæredygtige tiltag.”

ULLA SVENNINGSEN LUND,  
VisitAarhus



14 15

Transport er en stor del af vores hverdag, og i dag kommer 
en tredjedel af den danske CO2-udledning fra transportsek-
toren. Under et event er der behov for at transportere sig 
meget rundt, men hvis man gerne vil transportere sig bære-
dygtigt til og fra samt under et event, er der flere forskellige 
måder. I Aarhus er der flere kollektive transportmuligheder 
fx Letbanen, busser og tog. Derudover er det nemt at cykle 
rundt, da byen er forbundet af mange cykelstier, der gør det 
sikkert at transportere sig fra A til B. 

Transport DETTE KAN DU SIGE

• Henvis til bycyklerne samt de elektriske løbehjul, når 
gæsterne skal bevæge sig rundt i byen

• Fortæl om de mange kollektive muligheder, der  
er til og fra eventet

• Opfordr folk til at parkere uden for byen og tage det 
sidste stykke med offentlig transport eller på cykel

DETTE KAN DU SELV GØRE

• Tag cyklen, gå eller benyt offentlig transport  
hvis muligt. Evt. bare de sidste 4 km

• Efterspørg kollektiv transport til og fra et event,  
hvis pladsen ligger udenfor det etablerede system

• Skab samkørsel med andre frivillige, hvis det  
ikke er muligt at benytte den kollektive transport  

VERDENSMÅL 

Vi skal sikre et sundt liv for alle  
og fremme trivsel for alle  
aldersgrupper.

Vi skal bygge robust infrastruktur,  
og bæredygtig industrialisering  
og understøtte innovation.

Vi skal handle hurtigt for at  
bekæmpe klimaforandringer  
og deres konsekvenser.

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og 
bosættelser inkluderende, sikre,  
robuste og bæredygtige.
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Vedvarende energi er en fællesbetegnelse for energiformer, 
der ikke har begrænsede reserver. Disse typer adskiller sig 
fra fossile brændstoffer ved at være CO2-neutrale. I 2018 
var andelen af sol- og vindenergi på 43,5 procent af strøm-
forbruget i Danmark. Men energiforsyning handler ikke kun 
om produktion af energi på en bæredygtig måde ved hjælp 
af vedvarende energikilder. Det handler i lige så høj grad 
også om vores måde at udnytte, distribuere samt forbruge 
energi. 

Energi DETTE KAN DU SIGE

• Hvis eventet anvender grøn strøm, så fortæl det 

• Fortæl, at man nemt selv i hjemmet kan vælge  
vedvarende energi gennem energiselskaberne,  
fx ved at vælge vindstrøm

• Fortæl om byens skift til LED-belysning i gaderne

DETTE KAN DU SELV GØRE

• Spørg, om eventet har solcelledrevne mobilopladere  
til rådighed til de frivillige

• Efterspørg vedvarende energi som energikilde  
til eventet

Vi skal sikre et sundt liv for alle  
og fremme trivsel for alle  
aldersgrupper.

VERDENSMÅL 

Vi skal sikre, at alle har adgang til  
pålidelig, bæredygtig og moderne  
energi til en overkommelig pris.

Vi skal handle hurtigt for at  
bekæmpe klimaforandringer  
og deres konsekvenser.

Vi skal gøre byer, lokalsamfund og 
bosættelser inkluderende, sikre,  
robuste og bæredygtige.



18 19

Rethinker  
til Rethinker
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Bæredygtighed er en kompliceret sag, når det kommer til 
fødevarer. Heldigvis er det et af de områder, hvor privatper-
soner har størst mulighed for at ændre udviklingen ved at 
ændre vaner. Ifølge tænketanken Concito har kostændringer 
potentialet til at reducere fødevaresektorens samlede udled-
ninger med op til 64%. Ligeledes har events en afgørende 
rolle gennem fx maden, der serveres, de drikkevarer, der 
udbydes, samt håndteringen af det madspild, der skabes. 

Mad & Drikke DETTE KAN DU SIGE

• Fortæl om de økologiske og vegetariske  
spisemuligheder i byen/eventområdet

• Opfordr gæsterne til at spise efter sæson,  
og fortæl gerne, hvad der er i sæson lige nu

• Opfordr gæsterne til at efterspørge en ‘doggybag’ til 
deres madrester 

• Hvis eventet eventuelt donerer deres madspild  
til FødevareBanken eller lignende, så fortæl det til 
gæsterne

DETTE KAN DU SELV GØRE

• Efterspørg vegetariske spisemuligheder  
til frivilligbespisning

• Efterspørg økologiske og lokale råvarer  
til frivilligbespisning

• Medbring en bøtte til at tage overskudsmad  
med hjem i for at undgå madspild

• Efterspørg organisk affald som en affaldsfraktion

Vi skal afskaffe alle former  
for fattigdom i verden.

Vi skal sikre bæredygtig  
adgang og forvaltning af vand  
og sanitet for alle.

VERDENSMÅL 

Vi skal stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed  
og forbedret ernæring samt fremme  
bæredygtigt landbrug.

Vi skal sikre bæredygtigt forbrug  
og produktionsformer. Husk, at det ikke er krav, du kan stille, men forslag du kan  

give til arrangørerne
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Videre læsning NOTER

Ønsker du mere viden om bæredygtighed,  
så har vi samlet en liste, hvor du kan få yderligere viden.

Mere viden om SDG’erne:
• verdenstimen.dk

• sustainabledevelopment.un.org/sdgs

• verdensbedstenyheder.dk

Bæredygtighed generelt:
• concito.dk

• cyklistforbundet.dk

• Miljøstyrelsen - mst.dk

Specifik viden om Aarhus: 
• gogreenwithaarhus.dk

• AffaldVarmes online sorteringsguide  
- affaldvarme.aarhus.dk/affald-og-genbrug/sortering-der-
hjemme/sorteringsguide/

• Aarhus Vand link til placering af vandposter i Aarhus  
- aarhusvand.dk/privat/vandposter/

• gogreendanmark.dk



En håndbog til dig, der arbejder 
som frivillig til events og går  
op i bæredygtighed.

Denne håndbog er udviklet af


