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Batterier af kartofler giver klimavenlig energi 
Når FN holder klimakonference, COP15, i København 7.-18. december 2009, sætter 
spejderne i Danmark fokus på klimaet i hverdagen og laver en klimacamp midt på Højbro 
Plads i København.  

Spejderne bruger klimakonferencen i 2009 til at vise, hvordan børn og unge kan leve klimavenligt. 
Vi sætter fokus på, hvordan vi kan leve klimavenligt i hverdagen, og især hvad spejdere kan gøre 
for et bedre klima i fremtiden. Klimacampen er en spejderlejr for børn, unge og voksne i alle aldre. I 
hele perioden vil der være aktiviteter om klima: spejdere kommer forbi og laver forskellige 
aktiviteter, ligesom folk der bare kommer forbi, også kan lege med og teste alternative energikilder.  

Klima og global opvarmning er ret abstrakte størrelser, når man barn. Derfor gør vi det konkret ved 
at tage dagligdags emner op. På lejren på Højbro Plads sorterer vi affald og prøver forskellige 
energikilder af. Dermed lærer børn og unge, hvad der for eksempel kan brænde eller komposteres, 
og i det hele taget noget om, hvad materialer består af. De lærer også om, at strøm er energi, og at 
det kan produceres ud af mange forskellige ting. 

 

En spejderlejr midt i klimakonferencen 
Klimacampen er en familiebegivenhed, hvor flere partnere fra Klimaministeriets 1-ton mindre 
kampagne er sammen om at skabe en række af aktiviteter på Højbro plads. Sammen med 1-ton 
mindre og Saint-Gobain sætter spejderne fokus på, hvad børn og unge kan gøre i deres hverdag 
for et bedre klima. Det vil blandt andet handle om bruge alternativ energi for eksempel en kartoffel 
som batteri, at bygge en vindmølle, lave sit eget drivhus eller oplade en mobil ved at cykle.  

Klimaminister Connie Hedegaard, der selv har været spejder, har også tidligere i år støttet 
spejdernes engagement i klimakonferencen: ”Jeg tror og forventer, at spejderbevægelserne har 
noget at byde på, og jeg tror, at der i den unge generation er et særligt stort fokus på de her ting. 
Jeg ved fra min egen tid som spejder, at hvis der er noget, man lærer som spejder, så er det at 
have respekt for naturen og vide, at ressourcer ikke er sådan noget man skal omgås som om, de 
er ubegrænsede”. 

 

Rasmus Seebach åbner klimacampen 
Rasmus Seebach kommer klokken 16.00 mandag den 7/12 som et af de første indslag på 
klimacampen. Her giver han et live interview til Radio NOVAfm inde i Saint-Gobains verdensnyhed: 
det arkitekttegnede lavenergi-legehus - Playhouse. 
 
Cirka 16.30 giver Rasmus Seebach en halv times unplugged-koncert på en stribe trækasser med 
en guitarist under halvtaget på lavenergi-byggepladsen. Tre timer senere skal han spille på FN-
koncerten i Parken.  

 

 



Det sker hver dag 16.00-21.00 på klimacampen: 

• Smag og lav klimavenlig mad 
• Byg en vindmølle af nedløbsrør 
• Spar på energien med et brændselsbesparende komfur 
• Lav et batteri af kartofler 
• Deltag i et klimaspil med gps 

 

Foto  
Vedhæftet denne pressemeddelelse er et foto:  
En gigantisk spire er vartegn for klimacampen. Spiren er et 17 meter høj og vil stå på Højbro Plads 
under hele klimatopmødet. Fotograf: Mads Danquah 

 

Spejderne i Danmark – er Det Danske Spejderkorps, KFUM-spejderne i Danmark, Danske 
Baptisters Spejderkorps, De grønne pigespejdere og Dansk Spejderkorps Sydslesvig.   

Følg spejderne på klimacamp.wordpress.com 

 

Kontakt 
For spørgsmål om klimacampen på Højbro Plads kontakt klimakonsulent Bie Andersen: 
klima@dds.dk, 23 24 67 28. For pressehåndtering kontakt kommunikationskonsulent Jeanette 
Hedegaard: redaktionen@spejder.dk, 23 29 33 62. 
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