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Sudoku Sådan gør du: Hver boks med 3x3 felter og hver
række lodret og vandret skal indeholde tallene 1-9

Nem mad til i aften

1 stk squash 

1 stk aubergine 

1 stk rød peberfrugt 

rødløg 

8 kviste frisk rosmarin 

Tilbehør: 

1 pose rucola 

80 g parmesan 

Marinade: 

2 spsk olivenolie 

1 stk citron

Grøntsagsspyd med citron, 
rosmarin og parmesan

SÅDAN GØR DU
- Skær squash, aubergine, 
peberfrugt og løg i 2 cm 
terninger. 
- Stik grøntsagsternene på 
spyd og hæld marinaden 
(citronsaft og olivenolie) 
over. Læg rosmarinstilke 
ved. Lad det marinere lidt. 
- Opvarm en grillpande og 
steg spydene i 5 minutter 
på begge sider. 
- Servér spydene med 
rucola og parmesan. 

Find flere opskrifter på

Danske turister
gider ikke klimaet
Kun tre procent af danskere tager hensyn til klimaet, når 
ferien skal bestilles, viser ny undersøgelse. Ansvaret for kli-
maet ligger hos rejsebranchen, mener rejsekonge og forsker

Når farmand laver feriens

første maveplasker i poo-

len på Mallorca, har han

glemt alt om klimaet. I

hvert fald hvis han er, som

danskerne er flest. 

Når vi rejser, er det kun tre

procent af os, der vælger en

bæredygtig ferie, betaler

CO2-kompensation eller

dropper flyveren, fordi den

forurener for meget. Det

viser en undersøgelse, You-

Gov Zapera har foretaget for

forsikringsselskabet Codan.

Og resultatet kommer ikke

bag på salgsdirektør i Star

Tour Stig Elling. 

»Jeg kan godt bekræfte

det billede, undersøgelsen

tegner. Lang de fleste dan-

skere tænker ikke på kli-

maet, når de rejser,« siger

han. Tania Ellis, der er for-

fatter og foredragsholder, og

som rådgiver virksomheder

om bæredygtighed og etik,

forklarer danskernes ligegyl-

dighed således:

»Dels er udbuddet inden

for bæredygtige rejser ikke

særlig stort endnu. Dels er vi

meget magelige, når det

kommer til ferier – for det er

der, vi skal slappe af. Og dels

tror jeg, der er en vis metal-

træthed i befolkningen i for-

hold til miljø og klima.«

Rejsebranchens ansvar
Carina Ren, der forsker i tu-

risme ved Syddansk Univer-

sitet, mener slet ikke, man

kan forvente, at forbrugerne

tager klimaet på deres

skuldre.

»Det er de færreste, der

har klimaet inde på lystav-

len, når de sidder på nettet

og skal bestille deres rejser.

Derfor er man nødt til at

give dem nogle andre

grunde til at rejse bæredyg-

tigt – miljøhensynet skal ind

ad bagdøren,« siger hun og

fortsætter:

»Hvis der skal rykkes, er

det rejsebranchen, der skal

udvikle flere og bedre tilbud,

som er billigere og mere be-

kvemme. Men politikerne

kan jo også gå ind og kræve,

at man for eksempel skal be-

tale CO2-kompensation, når

man flyver.«

Stig Elling medgiver, at det

er en opgave for rejsebran-

chen at trække danskernes

rejsevaner i en mere klima-

venlig retning.

»Vi gør forbrugerne op-

mærksomme på, at de for-

urener, når de rejser. Og vi

kommer hele tiden med nye

valgmuligheder, der kan

gøre rejserne mere klima-

venlige. Faktisk tror vi også,

at der i fremtiden vil være

gode penge i at være klima-

venlig for os,« fortæller han.

thomas.larsen@24timer.dk

Rejs med god
samvittighed

3 gode råd

1
Tag toget eller cyklen.

Flytrafik står for cirka to-

procent af verdens sam-

lede CO2-udledning. Derfor

kan man overveje, om en fly-

vetur til Thailand kan erstat-

tes af en cykeltur på Born-

holm.

2
Betal aflad. Man kan

betale en lille kompen-

sation for den CO2, ens

fly udleder. Pengene går ty-

pisk til projekter, der skal

nedbringe CO2-udslippet i

atmosfæren. 

3
Vælg et bæredygtigt

hotel Danske rejsesel-

skaber er i de senere år

begyndt at tilbyde bæredyg-

tige hoteller rundtomkring i

verden. Sådanne hoteller

kan for eksempel lave strøm

og varme vand op via sol-

energi.

Af Thomas Møller Larsen

KLIMAVENLIGT? Det koster i klimaregnskabet, når vi tager på ferie. Colourbox 


