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De fleste ser byggeri som noget, kun
fagfolk kan udføre, noget, der koster
mange penge eller noget, der kræver
industrielt fremstillede materialer.
Derfor stopper mange ved drømmen,
derfor er byggeri så standardiseret,
og derfor er byggesektoren blevet
en meget ressourcekrævende og
forurenende affære.
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vores bolig, der vil være til gavn for
os selv, vores familie og miljøet.
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FORMÅLET MED DETTE KATALOG
ER AT PRÆSENTERE NOGLE BOLIGOG BYGGELØSNINGER OG NOGLE
MATERIALER, SOM BÅDE ER MINDRE
MILJØBELASTENDE, MINDRE SKADELIGE
AT ARBEJDE MED OG SUNDERE AT LEVE
MED, OG SOM TILMED KAN ANVENDES
BÅDE VED SELVBYG ELLER VED
BESTILLINGSARBEJDE. VORES HÅB ER,
AT ALLE KAN FÅ MULIGHED FOR AT
BO BEDRE MED OMTANKE FOR
BÅDE MENNESKER OG MILJØ.
Brug kataloget til inspiration og find de bolig- og byggeløsninger,
der passer bedst ind i din dagligdag og i dit bygge- eller renoveringsprojekt.

God fornøjelse!

LERPUDS
Gennem de sidste 100 år har vi skabt
tilværelser, hvor vi er meget indendørs.
Samtidig får flere og flere af os konstateret
forskellige former for allergi overfor bl.a.
støv og skimmelsvamp. Ifølge Erhvervshåndbogen om Grøn Lov og Praksis fra 2015
er der problemer med fugt og skimmelsvamp
i hver 8. bolig i Danmark. Dårligt indeklima
skønnes at resultere i hovedpine og træthed
for 20−40 % af danskerne, og det udgør en
sundhedsrisiko for bl.a. hjertekarsygdomme,
astma og infektioner.
En måde, hvorpå man kan undgå det te, er
ved at anvende byggematerialer som ”kan
ånde” i både nybyggeri og restaurationsarbejde. Sådan et materiale er lerpuds.

Hvilken type og hvordan
fungerer det?
Der findes forskellige former for lerpuds.
Nogle af de mest anvendte er mørtel til
muring (lerpulver blandet med grus), lerpuds
til indvendige vægge (giver flot te overflader og regulerer indeklimaet i forhold til
fugt), lerplader (kan let erstat te gips og
andre plader til den indvendige beklædning)
og lergulve. Leret blandes op med vand og
påføres med alm. pudsebræt eller sprøjtes
på med maskine. Den lange tørretid gør det

muligt at arbejde med det, til man opnår den
ønskede overflade. Der er intet spild, da det
tørrede ler kan genbruges.

Ubrændt lers egenskaber
Ler har den gode egenskab, at det kan ånde,
hvilket gør det umuligt for skimmel og mug
at vokse på overfladen. Det kan optage
og afgive fugt, hvilket betyder meget for
et sundt indeklima. Derudover skaber det
negative ioner, der holder overfladen ren,
sikrer at den ikke tiltrækker støv og renser
luf ten for pollen. Endnu vigtigere hjælper
negative ioner os til at optage ilten i luf ten
og øge niveauet af det gode stof serotonin.
Ubrændt ler er et af de mest bæredygtige
byggematerialer, der findes. Det har været
brugt i århundreder, og mange af husene
står endnu. Lerjord er også et miljømæssigt
fornuf tigt valg, da det er et rent materiale
uden tilsætningsstof fer, og fordi det er en
naturlig ressource, der findes alle vegne.
Det modsat te gælder for rødler og blåler,
der bruges til brændte mursten, som i dag er
blevet en knap ressource. Alt spildmateriale
kan genbruges, og ved nedrivning kan
lerjorden gå direkte tilbage til naturen.

MASSEOVNEN
Det er dyrt og miljøbelastende at holde
varmen i Danmark. Ønsker man en sund,
miljøvenlig og billig opvarmning, kan en
masseovn være en god løsning. Masseovnen
er en stor ovn, som mures op midt i boligen.
Grundideen er, at den kun skal fyres én gang
om dagen, og at den brænder rent og har en
høj udnyt telse af brændslet.

Hvordan fungerer det?
En traditionel brændeovn, virker ved permanent afbrænding af brændeknuder, og varmen afgives her primært som strålevarme til
omgivelserne. Desværre afgives en stor del
af varmen også til skorsten og udeluf t. Man
fyrer bogstavelig talt for gråspurvene.
Masseovnens principper er helt anderledes. Her fyres kun én eller to gange i
døgnet, med et kraf tigt bål, varmen akkumuleres i ovnens stenmasse og afgives deref ter langsomt til omgivelserne. På denne
måde kan op til 90 % af varmeef fekten fra
det fyrede brænde udnyt tes. Bl.a. fordi forbrændingsprocessen foregår ved meget høje
temperaturer.
Ovnen fyres dagligt i vinterhalvåret
med sin fulde fyringsmængde. Når bålet er
brændt ud ef ter ca. 1,5 - 2 timer, lukkes der
for luf tindtag og evt. spjæld, heref ter passer ovnen sig selv indtil næste fyring. Det
anbefales at følge anvisningerne fra den respektive ovnsæt te, så der ikke opstår tvivl

om, hvordan ovnen skal fyres. En masseovn,
der passes og fyres korrekt har meget lang
holdbarhed. Der kendes i øjeblikket ikke til
ovne i Danmark, der er slidt ned.

Hvor er det en god løsning?
En masseovn er værd at overveje især
uden for fjernvarmenet tet, hvor der fyres
med olie, naturgas eller træpiller, hvor
udgif terne og de miljømæssige hensyn gør
masseovnen til et langt bedre valg. Det er
dog vigtigt, at der er mulighed for et godt
fundament, da en masseovn indeholder
rigtig mange mursten!
En masseovn tager 12−24 timer før den
har varmet et hus op, så masseovnen er
ikke velegnet til huse, hvor der ikke fyres
jævnligt, og hvor man har brug for en hurtig
varme., f.eks. sommerhuse. En masseovn
kan suppleres med en pejs, lille brændeovn,
muret komfur eller lign. i perioder, hvor man
har brug for hurtigere varme.
Masseovnens kerne bygges of test som
et rektangulært tårn, men yderskallen kan
formes på mange måder, så den passer ind
i andre af husets bygningsdele som f.eks.
trapper, døråbninger, bænke osv. Det er
tidskrævende at bygge en masseovn. Mange
vælger at være medbygger sammen med en
professionel.

DRIVHUSET SOM KLIMASKÆRM
Skal du have drivhus eller bygge om, er det værd at overveje at bygge
drivhuset uden på dit hus, dit udhus eller op ad en mur.
De fleste kender udestuen fra mange huse,
men få er bevidste om de mange fordele,
det har at have drivhuset op ad huset.
Udover, at det giver et ekstra, og meget
dejligt, rum til at opholde sig i en stor del
af året, giver det også både klimamæssig og
forbrugsmæssig bæredygtighed.

Hvordan fungerer det?
For det første giver drivhuset ekstra isolering under vind og vinter, samtidig med, at
varmen fra glasset kommer huset til gode.
Med et drivhus som en ekstra skal får man
et mindre varmetab – og hvis man alligevel
skal have et drivhus, kan det ligeså godt
være til gavn på denne måde.
Fordelen går dog også den anden vej –
dvs. varmeoverførsel fra husmur til drivhus.

Årsagen hedder ’termisk masse’. Termisk
masse kan være al masse, der opsamler
varme eller kulde og afgiver det igen til omgivelserne, f.eks. en husmur. Hvis man måler
temperaturen tæt ved en mur, kan man se at
den er højere end temperaturen lidt væk fra
muren. Muren opsamler solens varme i løbet
af dagen og afgiver den igen om nat ten,
hvorved temperaturen holdes nogle grader
højere end udenfor.
Det te kan man udnyt te i drivhuset og
udvide både vækstsæsonen og palet ten af
planter, man kan dyrke. Med varmeef fekt
fra både glas og mur kan man øge temperaturen op til 1−2 klimazoner og derved dyrke
planter, man ellers kun ville se ved f.eks.
Middelhavet.

Ud over varme, kan mur og gulv også
levere ekstra lys. Hvor en mørk mur forhøjer
temperaturen, kan en hvid væg reflektere
og derved øge mængden af lys, som er
nødvendigt for en del planter. Så med f.eks.
mørkt stengulv og en hvid mur kan man selv
dyrke sine figner og sin the i stedet for at
importere det.
Har man allerede et drivhus, kan man stadig nyde godt af princippet om termisk masse ved at opbevare en stor tønde med vand
i drivhuset. Vand er fortrinlig som termisk
masse, og hvis man maler tønden sort øges
den termiske ef fekt. Og hvis vandet i tønden
er regnvand opsamlet ved drivhuset, stiger
man endnu et trin op ad selvforsynings- og
bæredygtighedsstigen!

COB SOM BYGGEMATERIALE
OG METODE
Et af de mest anvendte miljøvenlige byggematerialer er COB. COB betyder noget i
nærheden af ’afrundet masse’ eller ’afrundet
blanding’ og er et tusindår gammelt byggemateriale, som er en sammenblanding af
materialer, som har været tilgængelige altid
og i alle verdensdele. Man kan se hundredår
gamle bygningsværker lige fra Nordafrika til
Wales bygget ved hjælp af COB.

Hvordan fungerer det?
COB er helt lavteknologisk og kan laves
med meget få redskaber. Bestanddelene
ler, jord, sand, grus og halm kan blandes
i en tvangsblander, ved håndkraf t eller
sågar med fødderne! Blandingen formes til
”brød”, der stables til en passende højde og
tykkelse.
Det er både sundt og miljørigtigt at bygge
med COB, men da det også er meget tidskrævende vælger nogle at bruge metoden
til mindre projekter, andre samler familie og

venner til en stor byggeworkshop. Her får
man en god oplevelse med det fælles arbejde og et kick ud af at være mindre afhængig
af penge og maskiner og mere af andre mennesker. Selv børn kan være med i processen.
Når man bruger ler som materiale er visse ting vigtige for, at byggeriet kan holde
længe i vind og vejr. F.eks. må man bygge
på en høj og stærk sokkel og vælge et tag
med stort udhæng og/eller anvende en vejrbestandig overfladebehandling udvendig,
f.eks. kalk. Man må isolere ydervæggene
udvendigt og kan evt. bygge nordvæggen i
træ eller andet materiale. COB-vægge kan
sagtens være bærende, men bygningsreglementet kræver en særlig tilladelse.

Hvor er det en god løsning?
COB har mange fordele. Blandt dem er, at
væggene er åndbare og giver et fortrinligt
indeklima. COB-huse er også meget stærke,
hvilket de gamle bygninger vidner om. COB

kan fremstilles relativt billigt af lokale
materialer, som ikke skal transporteres
over lange afstande og ikke involverer
brug af fossile brændsler. Faktisk kan
man bruge den jord, man alligevel skal
grave op for at lave fundament. Desuden
skabes der intet miljøfremmed af fald ved
COB-byggeri. Tværtimod kan man i en
COB-væg inkorporere gamle murbrokker
eller andet restmateriale. Endelig er COB et
utroligt fleksibelt materiale, som giver stor
formfrihed.

KOMPOSTEN

En gennemsnitsdansker producerer årligt
300−400 kg. af fald, og heraf kan godt 1/3
komposteres og omdannes til næringsrig
kompost. Vi kan derfor alle bidrage til
at nedbringe af faldsmængderne ved at
hjemmekompostere, samtidig med at vi laver
værdifuld næring til vores haver, der taber
næringsstof fer hver gang vi høster noget.
Hvis du selv har en have er det oplagt
at kompostere og sende dit grønne ”af fald”
(eller ret tere dine overflødige ressourcer) i
kredsløb i din egen have. Hvis du ikke selv
har en have, kan du aflevere din kompost på
genbrugsstationen eller dele den med andre
gennem forskellige fora på net tet.

Hvordan fungerer det?
Ved komposteringen sørger mikroorganismer
og kompostorme for, at det organiske
materiale fra haven og de grønne rester fra

køkkenet omsæt tes til næringsrig ny jord.
Komposten passer stort set sig selv. Grøntresterne bliver omsat ef terhånden som
det fyldes i. De mikroorganismer og smådyr,
der naturligt findes i jorden, vil finde vej
op til de grønne rester og omdanne dem til
kompostjord. Komposten har blot brug for
luf t, vand og varme, så sker komposteringen
helt af sig selv. I løbet af 6−12 måneder vil
de grønne rester fra køkken og have blive
til kompostjord, alt afhængig af, hvordan du
passer din kompostbeholder.

Hvilken type?
Der er to typer af kompostbeholdere. De
lukkede af plastik til køkkenrester og de
åbne beholdere til haveafklip o. lign. Den
lukkede kompostbeholder har den fordel,
at den er rot tesikker. Hvis man har mange
grønne køkkenrester, bør man vælge en

lukket kompostbeholder. I vinterhalvåret,
hvor komposteringen ikke går så stærkt,
skal man huske at tilføre kulstofholdigt
drys i form af savsmuld, tørt haveafklip o.
lign., ellers bliver indholdet let ildelugtende.
Til haveafklip o lign. er en åben kompostbeholder velegnet, og her kan man
både kold- og varmekompostere. Det sidste
kræver en beholder på 1 rummeter. Of te er
det en fordel at kunne luf te kompostbunken
undervejs, og det kan kræve et ekstra rum
til at flyt te komposten over i. Det er nemt
at bygge sin egen åbne kompost af f.eks.
genbrugstræ.
Du kan læse mere om typer, størrelser,
hvordan man passer en kompost, og hvad
der egner sig til kompostering på et af
linkene sidst i kataloget.

GUIDE TIL LUKKET & ÅBEN KOMPOST
LUKKET BEHOLDER

ÅBEN BEHOLDER

Køkkenrester, der kan
komposteres

Køkkenrester, der ikke er
egnet til kompostering

Alle vegetabilske rester

Alle animalske rester

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• fedt
• fisk
• strøelse m.m. fra hunde
og katte
• kød
• mælkeprodukter (inkl. ost)
• pålægsrester
• sovs
• støvsugerposer
• citrusfrugter (sprøjtede)

blomster
frugt
grøntsager (også kogte)
kaffegrums med filter
kartoffelskræller
kerner og skaller
potteplanter
teblade med filter
æggeskaller (knuste)

Haveafklip, der kan
komposteres

Haveafklip, der ikke er
egnet til kompostering

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• gadeopfej
• syge planter
• træ (imprægneret, malet,
lakeret, limet mv.)

blade
blomster
grene (findelt)
græs (tørt)
hækafklip
kvas
kviste
nedfaldsfrugt (små mængder)
staudeklip

DEN BLYFRI VANDHANE
Nogle husker måske programmet Operation
X i oktober 2007, hvor det blev dokumenteret, hvorledes mange vandhaner har
et indhold af bly, der langt overskrider
grænseværdierne. Der blev også stillet
spørgsmålstegn ved, om grænseværdierne
egentlig var tilstrækkelige, og I Danmark
er der tilsyneladende ingen øvre grænse
for, hvor meget bly man må blande i
netop vandhaner. Blybekendtgørelsen fra
årtusindeskif tet gælder for fiskeudstyr,
jagtudstyr, smykker osv., men vandhaner
er ikke omfat tet. Det betyder kort sagt,
at tager du din VA-godkendte vandhane
og smelter den om til fiskeudstyr, som du
deref ter sælger nede ved havnekajen – så
står du til en fængselsdom.

Hvad gør bly?
Bly er et gif tigt tungmetal, der ophobes i
naturen og i mennesker og påvirker stort set
alle organer i kroppen. Der kan opstå både

akut te og kroniske skader i nervesystemet,
blodet, nyrerne, ved forplantningsevnen
og i fordøjelsessystemet. Børn er særligt
sårbare, da forhøjet blyindhold kan skade
hjernens udvikling og forårsage problemer
med koncentration, sprog og indlæring. Hos
voksne kan lang tids indtagelse af bly være
årsag til nyreskader og hjertekarsygdomme,
og hos ældre er det forbundet med Alzheimers og andre hjernelidelser. Bly optages
langt hurtigere gennem væske end gennem
fast føde eller ved brug af f.eks. smykker,
hvilket gør spørgsmålet om vandhaner
ekstra vigtigt at forholde sig til.

Hvad kan man gøre?
De fleste hjemmesider anbefaler at
lade vandet løbe i 30 sekunder, før man
bruger det. Det vil afhjælpe problemet,
men spørgsmålet er, om vi husker det, og
desuden vil det betyde et enormt spild af
rent drikkevand. På 30 sekunder bruger man

of te ca. 10 l vand.
En anden mulig metode er at bruge aktivt
kul eller andre vandrensningsteknologier.
Det smarteste vil dog være at have armaturer i ordentlige materialer.
Myndighederne har blåstemplet armaturer af rustfrit stål, og der er rigtignok ingen
bly i. Men de er heller ikke særligt gode til
at bekæmpe de sundhedsskadelige bakterier
som eksempelvis legionella.
Der findes i dag vandhaner, der bliver
produceret helt uden bly, krom og nikkel,
eller som kun er udvendigt forkromet. En
ren messingvandhane bliver med tiden mørk
– den patinerer. Til gengæld er den langt renere at fremstille, hvilket kommer både miljøet og dem, der laver vandhanerne, til gode.
Desuden kan den rene messing omsmeltes
og genbruges, når vandhanen engang er udtjent – det kan man ikke med messingprodukter forurenet med krom eller bly.

KOMPOST-TOILETTET
En dansker producerer i gennemsnit 500 l urin om året og ca.
75 kg fækalier. Det bruger vi tusindvis af liter rent drikkevand
til at transportere til rensningsanlæg, hvor vandet igen renses
i en ekstremt energikrævende proces. Her ødsler vi med vores
sparsomme grundvand og belaster både økonomi og vandmiljø,
samtidig med, at vi går glip af en masse god gødning. Derfor kan
et kompost toilet være svaret på mange forsyningsproblemer.

Hvordan fungerer det?
Et kompost toilet kan bedst betragtes som en toiletstol samt
opsamler til urin og fækalier, evt. separate. For at komposteringen
bliver god, og for at undgå lugtgener, tilsæt tes en håndfuld
kulstofholdigt organisk materiale, f.eks. savsmuld.
Når kompostopsamlingsbeholderen er fuld, stilles den væk til
kompostering. Urinen kan lagres og fortyndes, og den færdige
kompost kan graves ned for at forbedre jordens frugtbarhed. Det
er vigtigt at sæt te sig grundigt ind i, hvordan man håndterer
latrinen – især hvis man vil bruge den i sin have. Den nødvendige
viden omfat ter bl.a. hvordan og hvor længe urin bør lagre, hvorledes man komposterer latrin, og hvor man kan bruge det færdige
materiale. Nogle anbefaler kun at bruge den omsat te latrin til
ikke-spiselige planter, men mange har god erfaring med også at
bruge den i køkkenhaven. Reglen er varsomhed og grundig research.

Et Multrum toilet med ét komposteringskammer

Hvilken type?
Der findes mange forskellige former for kompost toilet ter, og
man kan i virkeligheden lave det selv. Man kan også købe komposteringstoilet ter i flere varianter, f.eks. et separationstoilet.
Separationstoilet tet følger princippet om at sortere af faldet ved
kilden, dvs. at urin og fækalier adskilles fra start og opsamles
i hver deres beholder. Hermed undgår man den grimme lugt, vi
kender fra gylletanke, og som er resultatet af, at urin og fækalier
blandes sammen. Desuden giver det mulighed for at behandle hver
enkelt del bedst muligt ef ter miljøhensyn, sundhed og lovgivning.

Et seperationstoilet med opsamler til hhv. urin og fækalier

ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER
I Danmark er det nødvendigt at isolere
vores bygninger godt for at holde på varmen
og spare på pengene. Siden oliekrisen i
1970’erne er vores byggerier blevet bedre
og bedre til det, men det mest anvendte materiale, mineraluld, er meget ubæredygtigt.
Mineraluld er fremstillet af glas eller sten,
som kræver et stort energiforbrug og er
meget usundt at arbejde med. Endelig er mineraluld ikke nedbrydelig ef ter anvendelse.
Heldigvis er der de senere år blevet udviklet flere forskellige bæredygtige isoleringsmaterialer. De fleste af disse er baseret
på organiske fibre, som kan optage og afgive fugt til omgivelserne og således skabe et
langt sundere indeklima. Ef ter anvendelse
kan de enten bortskaf fes som alm. brænd-

bart af fald eller blive komposteret.

Hvilken type?
Alternative isoleringsmaterialer findes både
som simple råstof fer og som industrialiserede, standardiserede produkter, og de findes
i rigtig mange udgaver. Formen kan være
baller, måt ter eller løsfyld, og materialerne
kan være papir, halm, hør, hamp, perlite
(vulkansk materiale), søgræs eller træfiber.

Hvordan fungerer det?
De fleste bæredygtige isoleringsmaterialer
besidder de isolerende egenskaber fra
naturens hånd. Deres basale isolerende evne
afhænger derfor ikke af industriforarbejdningen. Valget mellem uforarbejdede materialer

og de standardiserede industriprodukter
handler derfor mest om dine krav til tilgængelighed, garanti og din viden om tekniske
egenskaber sammenholdt med prisen.
Løsfyld og måt ter isolerer tilnærmelsesvis
som mineraluld. Baller af strå ligger lidt lavere, men monteres til gengæld i tykkere lag.
De bæredygtige isoleringsmaterialer er
principielt brændbare. De skal derfor altid
monteres med en klasse 1 brandbeskyt tende beklædning på de sider, der vender mod
beboelsesrum.
De bæredygtige isoleringsmaterialer skal
desuden altid bruges i tørre miljøer, dvs. i
vægge og mure over jorden, og med god beskyt telse i tage og ydermure.

JOKERNE

TÆNK HVIS VI MENNESKER
KUNNE EFTERLIGNE NATUREN
OG SKABE SYSTEMER, HVOR
ALTING INDGIK I NYE, PRODUKTIVE
KREDSLØB. HVOR LATRIN VAR
LIG FØDE, OG HVOR RØG VAR
LIG GØDNING?
Måske er dette ikke så langt væk – tankerne er
i hvert fald tænkt, og udviklingen er i gang.
Her beskriver vi to skøre – måske geniale – ideer,
som ildsjæle har udviklet, og som måske kan
blive virkelighed i fremtiden.

STEEN MØLLERS
RØGVASKER
Den ene er Steen Møller og hans røgvasker. Man kan
se røgvaskeren som en skorsten version 2.0. Den kan
bruges til almindelige brændeovne og kræver kun en
god brændeovn, der kan komme op over 800 grader
og altså brænder rent. Røgen trækkes, vha. af en lille
ventilator, gennem et langt, stort rør under gulvet, hvor
den nedkøles. Når røgen nedkøles og kondenserer, giver
det en ekstra portion varme til huset. Røgen ankommer
til et kammer med legakugler, som overrisles med vand.
Partiklerne i røgen rammer de våde legakugler og
aflejres der. Det te giver en partikelfri udledning. Deraf
navnet røgvasker.
Askepartikler og vand bliver til askelud, som er
stærkt basisk. Der er også en del syre i røgen, og når
den rammer den basiske askelud, neutraliseres begge
dele og bliver til vand og næringssalte. Således kan man
ende med at blive røgfri! Og ef ter en vinter stå med
150−200 liter næringsrigt vand til haven.
Næste skridt bliver at finde ud af, hvordan man får
udnyt tet den CO2, som er det eneste, der udskilles fra
’skorstenen’.

DET SELVFORSYNENDE
DRIVHUS
Det te kunne være en videreudvikling af kompost toilet tet. Forestil dig, at drivhuset er bygget ovenpå
en opsamlingstank fyldt med muslingskaller, og ned
igennem har man rækker af kapilærkasser med lerjord.
Spildevandet fra huset opsamles i en trikstank og ledes
herfra ud under drivhuset. I hver af kapilærkasserne er
plantet planter, hvis rødder kan nå ned og opsuge det
næringsrige spildevand. På toppen ligger et lag sandmuld, som giver et fuldt ud lugtfrit miljø, samtidig med
at det er umuligt at trives i for snegle, ukrudt og skimmel. Tanken fyldes op i løbet af vinteren, og planterne
tømmer den i løbet af sommeren. Jorden i anlægget
sikrer, at spildevandet arbejdes ordentligt igennem af
jordens mikroorganismer. Med det te system, får du altså
både et rensningsanlæg og et produktionsanlæg.
Denne ide er under udvikling flere steder i verden,
både med spiselige og ikke spiselige planter. En af de
ting, man stadig mangler at få undersøgt til bunds, er,
om planterne kan optage hormoner og tungmetaller, og
hvordan man sikrer sig 100% mod sygdomme. Her skal
bl.a. følgende foranstaltninger være i orden: iltning
af spildevandet, lagringsperioden og den mikrobielle
aktivitet i anlægget. Ligesom ved kompost toilet tet er
grundig viden og varsomhed alfa-omega.

LINKS TIL AT GÅ VIDERE MED
Her finder du nogle links til hver af artiklerne, hvor du kan finde mere viden.

Landsforeningen for økologisk byggeri

Earthship Danmark

www.lob.dk

www.earthship.dk/hvad/termisk-masse-og-varme

Lerpuds

Greenhousegarden.com

www.dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/

www.greenhousegarden.com/
thermal-massheat-storage

Friland/hvad-du-boer-vide-om-lerhuse.htm

KOMPOSTEN

Vame-hus.com
varme-hus.com/masseovne.html

Havenyt.dk
www.havenyt.dk/artikler/dyrkningsmetoder/
kompostfremstilling/850.html

Fornyet Energi
www.fornyetenergi.dk

Hummus.dk
www.humus.dk/?Hjemmekompostering:
Komposteringsvejledning
DRIVHUSET SOM KLIMASKÆRM

Birkegårdens haver

Hummus.dk

www.birkegaardens-haver.dk/
haveliv-lige-nu/permahaven

www.humus.dk/?Hjemmekompostering:
Ormekomposteringsvejledning

COB SOM BYGGEMATERIALE OG METODE

ALTERNATIVE ISOLERINGSMATERIALER

Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

Statens byggeforskingsinstitut

www.folkecenter.dk/dk/
dokumentation/cob_byggeri

www.sbi.dk/download/pdf/anv207_illu.pdf

Økobyg

Statens byggeforskingsinstitut

oekobyg.dk/?page_id=23

www.sbi.dk/byggeteknik/bygningsfysik/varmeisolering/anvisning-anvendelse-af-alternative-isoleringsmaterialer/organiske-materialer-kan-bruges-til-isolering

DEN BLYFRI VANDHANE

JOKERNE

Bolius

Steen Møllers røgvasker

www.bolius.dk/miljoerigtig-vandhanehelt-uden-bly-og-krom-18603

www.youtube.com/watch?v=Hfw2Ec1gKYw

Retsinformation

Build Something

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.
aspx?id=126138

buildsomethings.blogspot.dk

KOMPOSTTOILETTET

SPILDEVAND TIL DRIVHUS

The Humanure Handbook

Miljøstyrelsen

humanurehandbook.com/humanure_basics.html

www2.mst.dk/common/Udgivramme/
Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87−7944−866−6/html/kap02.htm

Miljø- og fødevareministeriet

Nordisk Folkecenter for vedvarende energi

mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2003/jul/kompostering-og-efterkompostering-af-humane-restprodukter-indeholdt-i-afvandet-sort-spildevand/

www.folkecenter.dk/dk/rd/biogas/biomassebiogas-paa-folkecenteret/vand-for-livet

DET TE KATALOG ER EN DEL AF PROJEKTET

GRØNNE LÆRINGSRUM I VESTSJÆLLAND
Projektet er blevet til i et samarbejde mellem NOAH, Makvärket og Jyderup Højskole i ønsket om at udvikle flere
rum for gensidig inspiration og læring omkring bæredygtighed og grøn omstilling blandt borgere i Vestsjælland.
Projektet omfat ter bl.a. også Vestsjælland tænker grønt, en inspirationsfolder med interviews med borgere i
Vestsjælland om deres forhold til bæredygtighed, en klima-camp for unge op til klimatopmødet i Paris i december
2015 samt flere oplysnings- og læringsaktiviteter på Makvärket.

Vi håber, at alle disse tiltag vil inspirere til mange flere
grønne tanker og samarbejder i Vestsjælland.

OM MAKVÄRKET

OM NOAH

OM JYDERUP HØJSKOLE

Makvärket er et kultur- og miljøkollektiv i udvikling: et voksende,
selvorganiseret og frivilligt fællesskab
af mennesker, der arbejder praktisk og
teoretisk for den kulturelle, sociale,
miljømæssige og økonomiske omdannelse af samfundet. Initiativet har
eksisteret siden 2008 og har til huse på
Knabstrups tidligere teglværk.

NOAH er Danmarks første miljøorganisation og har eksisteret siden 1969.
NOAH er det danske medlem af Friends
of the Earth International, det største
internationale netværk af miljøorganisationer. NOAH har både fokus på de store
globale problematikker, og hvordan
vores forbrug påvirker mennesker og
miljø I andre verdensdele, og på hvordan
vi kan forbedre vores tilværelse
såvel som vores miljø herhjemme. De
senere år har NOAH især ret tet blikket
mod handelsmæssige skævheder og
konstruktiv bæredygtig omstilling, bl.a.
gennem højskolelinjen Grøn Guerilla på
Jyderup Højskole.

Jyderup Højskole er en lille og ung højskole beliggende i den vestsjællandske
natur. Jyderup Højskole har fokus på de
kreative fag og på politisk engagement.
Siden foråret 2015 har Jyderup Højskole
i samarbejde med NOAH skabt linjen
Grøn Guerilla, hvor kursisterne arbejder
med den grønne omstilling både på
politisk, praktisk og personligt plan.

Du kan læse mere om Makvärket på
makvaerket.wordpress.com

Du kan læse mere om NOAH på
www.noah.dk

Du kan læse mere om Jyderup Højskole på
jyderuphøjskole.dk

