Seniorspejder:

Mig og

miljøet
Formål
At seniorspejderne får en bredere forståelse for, hvad der er bedst for
miljø og klima inden for en række forhold tæt på deres egen hverdag,
både som spejder og i deres hverdag i øvrigt.

Forudsætninger for spejderne
Ingen særlige.

Forudsætninger for lederne
Ingen særlige.

Om trinene
Gennem trinene involveres seniorspejderne i deres egen påvirkning af
miljøet, med fokus på at de kan gøre en forskel. Valg skal ikke kun være
på grund af en løftet pegefinger men også positive og meningsfulde
handlinger. Forløbet slutter af med en miljø-tur.

Trin 1
Prutbarometer.

Trin 2
Filmaften.

Trin 3
Plastik og genbrug

Trin 4
Miljø-spejder.

Event
Miljø-tur.
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Trin 1 – Prutbarometer
Introduktion
På dette trin skal seniorspejderne have en bredere introduktion til miljøbelastning ved produktion og transport af varer gennem aktiviteten
Prut-barometer. Biler forurener, skibe forurener, fly forurener, lastbiler
forurener, godstog forurener, men alle disse transportmidler er vigtige,
når varer skal fragtes rundt i verden. Den danske stat er afhængig af at
eksportere varer til andre lande for at tjene penge til statskassen. Samtidig er staten afhængig af at købe varer i andre lande, da Danmark ikke
kan producere alle slags varer selv. Det betyder, at der hver dag fragtes
mange varer både ind og ud af landet. Transporten af varer belaster vores klima.

Aktiviteter
Aktiviteten er formet som et stjerneløb, der omhandler import og eksport. Løbet har fokus på produktion og salg af varer, så hvert hold fungerer som en virksomhed, der, når løbet slutter, skal have størst muligt
overskud. For at et hold kan opretholde sin produktion og tjene penge,
skal holdet ud i verden og købe råvarer. Det koster på prut barometeret,
der er en skala for, hvor meget CO2 holdet må udlede. Jo længere rejsen er desto større chance for profit, men desto værre ser det ud på
prut barometeret. Indbygget i løbet er også, at seniorspejderne skal
have en række spørgsmål, der ud over at give udfordring også har til
formål at sætte fokus på fakta om klima og miljø.
Løbet består af 6 poster, som hver især repræsenterer et af verdens 6
kontinenter. Ved hver post hænger en plastiklomme med kontinentets
navn og et bestemt antal råstoffer (papirlapper med et billede). Råstofferne må gerne slippe op ved de forskellige poster. Virkelighedens afstande mellem kontinenter tydeliggøres ved at placere posterne i forskellig afstand fra stjernemidten.
Råstofferne er fordelt sådan her:
Europa: Arbejdskraft (10 stk.)
Asien: Arbejdskraft, plastik, stof, energi (10 stk. af hver)
Afrika: Stof (10 stk.)
Oceanien: Metal (20 stk.)
Nordamerika: Plastik, arbejdskraft, maskiner (10 stk.)
Sydamerika: Energi (10 stk.)
Antallet af råstoffer på de forskellige kontinenter kan justeres alt efter,
hvor mange I er. Det foreslåede antal er tænkt til en patrulje på 7-8
spejdere. Seniorspejderne får udleveret to stykker papir. På det ene
stykke papir er prutbarometeret og en liste over, hvilke råvarer der skal
til for at producere de forskellige varer.
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Der står også, hvor mange point de forskellige produkter giver.
NB! Der kan kun importeres et råstof pr. udrejse.
På det andet papir er der et kort over, på hvilke kontinenter de forskellige råvarer findes. Der står også, hvor meget de forskellige transportmidler koster på prutbarometeret. Jo længere væk man rejser, jo mere
forurener man.
Tallet ved billedet af de mulige transportmidler fortæller, hvor meget de
koster på prutbarometret. Det tal lægges sammen med det på kortet,
der fortæller, hvad det koster at tage til de forskellige kontinenter. Vælger man fx at flyve til Asien, trækkes der 4 + 4 = 8 point fra på prutbarometeret.
Når man vælger de forskellige transportmidler, er der forskellige forhindringer alt efter, hvor langsomt transportmidlet er:
Fly: Man kan gå/løbe normalt
Tog: Man skal gå på en række med hænderne på skuldrene på den
foran.
Skib: Hver person på holdet får deres ben bundet sammen og skal
hoppe.
Lastbil: Hele holdet bindes sammen ved fødderne.
Når holdet har samlet råvarer til et færdigt produkt, bliver der stillet et
spørgsmål. Svarer man rigtig på spørgsmålet, får man 5 point føjet til sit
prutbarometer (så man har mere CO2 at bruge af), svarer man forkert,
bliver antallet streget over på prutbarometeret.
Løbet slutter, når der ikke er flere råvarer, eller når den tid, I har fastsat
fra starten, er udløbet. Vinderen af løbet er det hold, der samlet har
flest point tilbage på prutbarometeret. Spørgsmål finder i ved at google
en quiz om klima.
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Afslutning
Er klima- og miljøbelastning noget, I tænker over i hverdagen, i forbindelse med jeres eget forbrug?

Materialeliste
• Papir med prutbaromete-

•

•

Plastiklommer med de seks

ret og listen med råvarer

kontinenters navne og rå-

og point X hold

stoffer (papirlapper med et
billede)

Kort over kontinenter med
råvarer og pris findes x

•

Quiz om klima/miljø

hold
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Trin 2 – Filmaften
Introduktion
Streaming af film er en overset klimasynder. En time på netflix bruger
ligeså meget energi som at koge 8 liter vand i en elkedel viser beregninger. Det gælder selvfølgelig al aktivitet på nettet også spil, deling af videoer mv., derfor skal vi også være opmærksom på væres vaner der.
Forbruget er dog ikke mest hjemme ved jer selv men i datacentre og
”transport” af det, du bruger.

Aktiviteter
I skal se en film efter eget valg – sammen. Gerne ved at se en dvd, men
ellers ved at kun en af jer streamer – eller måske går i biografen. Det
kommer an på hvad der er aktuelt. Filmen skal på en eller anden måde
fortælle om klima eller miljø.

Afslutning
I skal naturligvis tale om den film, I har set. Hvad fortalte den om miljø
og klima, og kom det bag på jer? Tænker I, at I vil ændre nogen vaner?

Materialeliste
•

Film og noget af afspille på
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Trin 3 – Plastik og genbrug
Introduktion
En af de helt store miljø-syndere er plastik. Det er vigtigt at undgå plastik eller genbruge det, men ofte kan der være store miljømæssige omkostninger ved at producere alternativer, så det er ikke altid nemt at
finde ud af, hvad det bedste er at gøre. Men at bruge mindst muligt plastik i jeres hverdag er positivt: Hav en god drikkedunk (og tap vand fra
hanen), sørg for at dit (plastik)affald bliver genbrugt, lad være med at
bruge plastikposer til at opbevare (mad)rester men brug/genbrug fx syltetøjsglas osv.

Aktiviteter
I skal fremstille et af følgende to genbrugs- og ”anti-plastik”-produkter.
Indkøbs-net: Til at købe ind i i stedet for plastikposer. Det er ”dyrt” at
producere et net/nyt stof, så I skal sy det af fx en gammel T-shirt.
Hækle karklude: ”Engangs-klude” kan indeholde mikroplast, og derfor
er det måske bedre at hækle karklude selv. Igen er det også dyrt at
fremstille garn, I skal finde genbrugsgarn/garnrester.
Miljø-aktiviteter på turen: Eventen er en spejdertur, hvor bl.a.
bålmad laves med størst muligt hensyn til miljøet. Men hvad skal I ellers
lave på turen af ”miljø-aktiviteter”? Skal I shoppe genbrugstøj sammen?
Rense et område for affald? Eller?

Afslutning
Har I fokus på genbrug i hverdagen? Bruger I fx genbrugstøj?

Materialeliste
•

Genbrugsmaterialer til klude/net

•

Hæklenåle eller symaskiner
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Trin 4 – Miljø-spejder
Introduktion
Bål er en meget energikrævende og miljøbelastende måde at få sin mad
på. I nogle lande bliver det et endnu større problem fordi man fælder for
mange træer og bevoksning for at have brænde nok og også ødelægger
miljøet på den måde.
Bål-mad er en del af spejderlivet, vi ikke vil undvære, men vi kan prøve
at gøre det med mindst mulig belastning og brændeforbrug.

Aktiviteter
Alt efter hvad I har i forvejen, skal I lave eller få lavet følgende eller
gøre det klar til turen.
Brændebesparende komfur: I skal lave eller få lavet et jernrør, hvor
der skæres hul i siden. Det er bedst, hvis røret er en kegle, der er størst
for neden, så vælter det ikke så nemt.
Røret skal være 30-40 cm højt og have en diameter svarende til grydens størrelse. Gryden bør kunne gå lidt ned i røret, så den ikke vælter
eller står skævt. Røret bør ikke slutte helt tæt om gryden. I siden af røret og 3 cm fra bunden laves et tilpas stort hul. Hullet skal være rigeligt
stort (15x15 cm), så man kan komme til. Der skal være en stor nok åbning til at starte et bål, og røgen kan komme ud.
Igennem hullet i siden startes bålet, ganske som normalt. Når der er
kommet gang i bålet, sættes gryden ned i toppen af røret. Nu vil al varmen fra bålet blive ledt op under gryden.
Høkasse: Høkassen, er et gammelt princip som er velegnet til fx ris,
grød og andet, der har lang kogetid. Fordelene er, at I kan spare på
brændet, og at maden ikke kan brænde på, når det først er i kassen. En
rigtig høkasse er en kasse, der er foret med hø, der kan holde på varmen. Man kan lave en høkasse i en tom kasse, hvis den isoleres med et
egnet materiale. Den nemmeste måde er at pakke gryden ind og sætte
den i en (gammel) sovepose, men meget andet kan bruges. I skal finde
ud af, hvordan jeres skal være.
Når I skal bruge den, skal maden bringes i kog og sættes i høkassen. Nu
vil det koge færdigt. Slut altid med at bringe maden i kog igen, hvis maden har stået mere end 1/2 time i høkassen.

Afslutning
I skal få aftalt de sidste ting til turen.
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Materialeliste
•

Materialer til brændebesparende komfur og høkasse
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Event – Miljø-tur
Introduktion
I skal gennemføre en forhåbentlig rigtig god spejdertur med fokus på
miljø.

Aktiviteter
På turen skal I lave bålmad på en brændebesparende måde, gennemføre jeres aktiviteter og hele tiden have fokus på miljøet fx undgå/bruge
madrester m.v.

Afslutning
Tror I, I kan holde fast i vanerne på de kommende spejderture?

Materialeliste
•

Materialer til turen
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