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Udledning af stoffer: 

 Energi & Klima/Miljø: Vores vestlige livsstil forudsætter billig energi. Produktionen af 

energien ved f.eks. afbrænding af fossilebrændstoffer giver forskellige forurenings & klima 

problematikker. 

o Drivhuseffekten (drivhusgasser – CO2, Methan, Vand) 

 Ændret havstrømme (golfen) pga. afsmeltning af indlandsis 

 Ekstreme  vejrforhold (oversvømmelser, tørke, orkaner) 

 Ændret temperatur => ændring af økosystemer => arter uddør 

o Partikel forurening  

 Udeklima (Udendørs) 

 Dieselbiler / Benzinbiler 

 Skibstransport (Færger, skibe, krydstogtsskibe) 

 Brændeovne 

 Indeklima (indendørs)biler, færger/skibe,  

 Bilos 

 Brændeovne 

 Mados 

 Sterinlys 

o Ozonlaget og huller i det skabt af freon/CFC gasser. 

o NOx forurening 

 Fra transport (kvælstof omdannes til NO2 og NO3 i benzin motorer) 

 Fra landbrug 

o Syreregn (fra afbrænding af fossilebrændstoffer – kul) 

 Tungmetaller (nedsivning i jorden) 

 Ødelæggelse af syrebalancen i søer 

 Ødelæggelse af mykorritza 

 Skovdød 

o Radioaktiv forurening (fra Atomkraftværkers affald eller ulykker) 

o Forurening fra udvinding af fossilebrændstoffer 

 Olieforurening (fra transport af olie) 

 Skiffergas (fracking)  

o Begrænset mængde af fossilebrændstoffer (hvad når de slipper op? Olie peak) 

 Affalds problematikker: Vores brug og smid væk kultur skaber en masse affald som i nogle 

tilfælde ender i naturen eller er vanskelige at nedbryde eller opbevare. 

o Plastik forurening (nano & makro plastik) 
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o Forurening fra industrien (udslip af kemikalier)  

o Forurening fra landbrug 

o Tungmetaller (kviksølv, bly mm fra bl.a. biler, elspare pærer) 

 Forbrugsgoder (Overforbrug og Bæredygtig): Den måde vi producere varer på skaber en 

masse forurenings problematikker. Ofte produceres vare med en indbygget forældelse hvor de 

går i stykker og der er ikke tænkt i at produktet skal kunne genbruges. 

o Rygning & passiv rygning 

o Spildevands problematikker omkring produktion 

o Madproduktion (pesticider & Gødning & kødproduktion) & Madspild 

o Tøjforbrug (produktion & genbrug) 

o Elektronik 

o Flammehæmmere i forbrugsgoder 

o Hormonforstyrrende stoffer (falather, pbc mm.) 

o Huller i Ozonlaget skabt af CFC gasser fra køleskabe mm. (UV stråling og hudkræft) 
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