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Mad og Drikke Klimavenlige retter
Altid mindst 1 vegeta-
risk ret på menukortet 
ved alle madboder. 

Drikkevarer
Drikke (øl, sodavand, 
kaffe, the, vin, spiri-
tus) skal være økolo-
gisk.

Plantebaseret drikke 
i kaffeboderne som 
alternativ til mælk.

Råvarer
Råvarer skal være sæ-
sonbaseret. 

Råvarer skal komme 
primært fra Danmark 
og være så lokale som 
muligt.  

Minimer madspild
Brug så meget af råva-
ren som muligt.

Service
Alle krus (øl/soda- og 
kaffekrus) skal være 
vaskbare og genbru-
ges.
Tallerkener og bestik 
skal være organisk 
nedbrydelig.

Materialer og  
affaldsressourcer

Eventdesign 
Der bruges så mange 
genbrugsmateriale 
som muligt, samt lånes 
eller lejes materialer 
og rekvisitter. 

Produktion af nye 
møbler og scenografi 
baseres på rest- og 
affaldsmaterialer og 
klimavenlige materi-
aler. 

Materialepartner: The 
Upcycl 

Affaldssortering på 
publikumsområder
• Madaffald
• Restaffald
• Metal
• Glas
• Pap & papir (fraktion-
spartner: Papirværk)
• Hård plast (fraktion-
spartner: Houe)
• Blød plast
• Pant

Til backstage-om-
råderne og frivilligom-
råder bruges genbrug-
smøbler

Det er ikke tilladt at 
uddele handouts (fly-
ers, magasiner eller 
andet).

Vand Vi bruger vakuum toi-
letter.

Det er ikke tilladt at 
sælge engangsvand-
flasker i boderne. Al 
salg af vand skal ske i 
pantbelagte vaskbare 
krus.

Vi opfordrer til at pub-
likum tager deres egne 
vandflasker med til 
opfyldning.

Vandposter er til 
rådighed på eventplad-
sen.
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Transport Vi opfordrer publikum 
og aktører til at tage 
offentlig transport til 
Klimafolkemødet.

Der er 11 permanente 
ladestandere tæt på 
eventen – heraf 2 hur-
tigladere.

Der er mulighed for at 
bruge delecykler som 
står i byen.

Energi Vi bruger ikke die-
sel-generatorer – kun 
fast strøm.

Vi bruger kun LED-be-
lysning.

Indkøbspolitik Vi vælger produkter 
der har et miljøcer-
tificering og/eller går 
under anerkendte 
standarder. 

Tryksager og papir:  
Vi prioriterer cra-
dle-to-cradle-cer-
tificerede tryksager. 
Svanemærkede tryk-
sager er 2. prioritet.  

Vi efterspørger klima-
beregninger på alle 
bestillingerne fra vores 
leverandører

Kommunikation og 
dokumentation

Vi kommunikerer om 
klima og bæredy-
gtigheds-tiltagene 
før-under og efter 
Klimafolkemødet.

Vi laver en klimahan-
dlingsplan for et år ad 
gangen.

Fra 2022: Vi laver en 
årlig bæredygtigheds-
rapport, hvor vi doku-
menterer indsatserne 
efter afholdt event. 

Klimafolkemødet året 
rundt - sekretariatet

Vi affaldssorterer på 
Middelfart Rådhus efter 
fraktionerne: Hård 
plast, blød plast, re-
staffald, papir og pant.

Sekretariatet har til 
huse på Middelfart 
Rådhus; DGNB platin 
og diamant certificeret 
bygning. 

Vi prioriterer elbiler, of-
fentlig transport, dele-
cykler og delebiler.

Klimapartnerskaber Vi samarbejder med 
Down the Drain om 
udvikling af Klima-
folkemødet.

Indretning: Låne 
møbler af Houe og 
Mulgeo.

Partnerskab om 
træmaterialer med The 
Upcycl. 

Plakatrør fra Uponor

Partnerskab med New 
Loop om vaskbare 
krus.

Affaldsfraktionspart-
nere: 
- Hård plast: Houe
- Papir: Papirværk

Kaffe:
- Clever Coffee


