Klimahandlingsplan 2022
Mad og drikke

Klimavenlige retter

Drikkevarer

Mindst én klimavenlig ret på
menukortet i alle madboder.

Drikkevarer (øl, sodavand,
kaffe, te, vin, spiritus) skal
være økologisk.

Klimafolkemøderestauranten
serverer udelukkende klimavenlig mad.

Der serveres plantebaserede
drikke i kaffen. Mælk er
tilgængelig, hvis adspurgt.
Salg af nedkølet postevand.

Materialer og
affaldsressourcer

Eventdesign

Affaldssortering på
publikumsområder

Lokale
ressourcekredsløb

Handouts

Service

Design/atmosfære laves af
primært genbrugsmaterialer.
Derudover lånes eller lejes
rekvisitter.

•
•
•
•
•

On site forarbejdes
følgende fraktioner til nye
cirkulære produkter gennem
workshops:

Det er ikke tilladt at
uddele handouts, som kan
blive til affald (reklametryksager, flyers, magasiner
m.v.).

Der bruges udelukkende vaskbare
genbrugsøl/
sodavand- og
kaffekrus.

Handouts, som ikke kan
blive til affald er tilladt
(smagsprøver,
vandtatoveringer m.v.)

Tallerkener og
bestik skal være
organisk nedbrydelige.

Produktion af nye møbler og
scenografi baseres på
rest- og affaldsmaterialer og
klimavenlige materialer.
Møbelpartner: HOUE
Materialepartner: The Upcyclv

Madaffald
Restaffald
Metal
Glas
Pap & papir
(fraktionspartner: Papirværk)
• Hård plast
(fraktionspartner: Houe +
A Circular Designstudio)
• Blød plast
• Pant
Affaldspartner: H.E.W.

• Pap & papir-fraktionen
laves om til nye
lykønskningskort
(partner: Papirværk)
• Hård plast-fraktionen
laves om til nye produkter
(partner: A Circular
Designstudio)

Der bruges udelukkende vaskbare
genbrugsølkrus og
kaffekrus.
Tallerkener og
bestik skal være
komposterbart.
Komposterbart service komposteres
on site i en komposteringsmaskine
fra Multiline
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Vand

For at minimere vandforbruget
bruges kun vakuumtoiletter.

Det er ikke tilladt at sælge
engangsvandflasker i boderne.
Al salg af vand skal ske i
pantbelagte vaskbare
genbrugskrus eller flergangsdrikkedunke.

Vi opfordrer til at publikum
tager deres egne vandflasker
med til opfyldning.
Vandposter med nedkølet
postevand er til rådighed på
eventpladsen.
Vandpartner: Wetap

Transport

Vi opfordrer publikum og
aktører til at benytte offentlig
transport, samkørsel eller at
blaffe til Klimafolkemødet.

Der er 11 el-ladestandere –
heraf 2 hurtigladere.

Mulighed for delecykler.

Energi

Ingen dieselgeneratorer – kun
fast strøm.

Vi bruger kun LED-belysning.

Boderne opfordres til et
analogt setup.

Indkøbspolitik

Vi vælger produkter, der er
miljøcertificeret, hvor det er
muligt.

Vi prioriterer at bruge så lokale Vi efterspørger klimaberegproducenter som muligt for at ninger på vores indkøb.
minimere transporten.

Kommunikation og
dokumentation

Vi kommunikerer om klima og
Vi laver en klimahandlingsplan
bæredygtighedstiltagene før,
for ét år ad gangen.
under og efter Klimafolkemødet.

Vi beregner klimaaftryk
på retterne i restauranten
og madboderne.

Vi laver et klimaregnskab
med fokus på scope 1 + 2.

Der laves 1-2 cases på scope 3klimaberegninger
(arrangør af debat
samt virksomhed,
der deltager med
en stand).

