
SÅ MEGET BIDRAGER 
GENBRUGSPRODUKTER MED
Beregningen er baseret på en erstatningsrate på 50 %. 
Det vil sige at genbrug erstatter halvdelen af nyindkøb.

GENNEMSNITLIG CO
2
e GEVINST 

PÅ GENBRUG
Et møbel: 35 kg CO

2
e.

Et styk herretøj: 3,3 kg CO
2
e. 

Et styk dametøj: 2,3 kg CO
2
e. 

ALT DET VI SPARER
Når vi afleverer og køber tøj, møbler, elektronik og byggematerialer hos 

Røde Kors, kan det aflæses direkte i CO
2
-regnskabet. Danskernes 

veludviklede genbrugsvaner og Røde Kors’ arbejde sparede kloden for i alt 
16.300 ton CO

2
e i 2020. Det svarer til 60.000 personers årlige tøjforbrug.

Så meget udledning er sparet
Salget af møbler, boligartikler, herre- og dametøj, 
elektronik og andet i Røde Kors-butikker leverede en 
CO

2
 besparelse på hele 18.800 tons CO

2
e i 2020. 

Besparelsen opnås, fordi genbrugsprodukter erstatter 
køb af nye produkter som eksempelvis sofaer, kjoler, 
skjorter og blendere.

Genbrug udleder også
På vejen fra genbrugscontainer til butik 

udleder Røde Kors også CO
2
. 

Energiforbrug til transport samt drift af 
butik og sorteringsanlæg regnes selvfølgelig 
med i det samlede regnskab. For Røde Kors’ 

genbrugsaktiviteter er det opgjort til 2.500 
ton CO

2
e.

6,5 mio. solgte produkter
De over 10.000 frivillige i Røde Kors, der driver 
genbrugsbutikker over hele landet, solgte i alt 6,5 mio. 
produkter i 2020. Det svarer til, at 8.500 ton genbrug 
fandt vej fra de 1900 Røde Kors-containere og 250 
butikker til nye klimabevidste ejere.

Det samlede regnskab
Samlet set sparede Røde Kors kloden for 

16.300 ton CO
2
e i 2020 gennem 

genbrugsaktiviteter. Det svarer til 60.000 
danskeres årlige tøjforbrug eller den årlige 

CO
2
-udledning fra ca. 10.000 

gennemsnitlige danske personbiler.

HVAD BETYDER CO
2
e?

Forskellige gasser har varierende 
indvirkning på drivhuseffekten. 

CO
2
e eller CO

2
-ækvivalenter samler 

alle gasser under én samlet målestok.
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