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y._; .1. , :€ -,,,. En gennemsnitsdansker bruger

.'], .:'.. .:, ,'.. r3o liter vand i døgnet - til mad,

,, -.i l. , 
' tøjvask og personlig hygiejne. Men

..,,,,,:I ,.:,., endnu større er vores vandforbrug, når vi

.1t::.:tl' regner med, hvor meget vand vores mad og

! ting kræver at dyrke eller producere - altså det
lr- indirekte vandforbrug. Når dette medregnes,

bruger en gennemsnitsdansker cirka 3950 liter vand
i døgnet. Denne beregning kaldes water footprint

her er alt det ferskvand, der bruges til at f remstille en

vare, regnet med. Dvs. både regn, kunstvanding og
vand tilindustrien.

Der er store nationale forskelle pi hvor meget vand
et produkt kræver at producere. Tallene, du kan læse i

graf i kken, er i nternati onale gen nemsn it. Prod u kter,
der forurener meget at producere, bruger indirekte

mere vand, end det fremgår af tallene, fordi
produktionen også ødelægger vand, uden at det

direkte indgår i produktionen.

Kilder: den holiandske NGO Water Footprint, DANVA,

Danmarks Statistlk, UNESC0, Dong Energy og

Twente Universitet i Holland-

Eksem pler på,
hvor meget vand der

går til ind irekte f o rb ru g
i d in hverdag

Spaghetti rned kødsovs
til dn person = :188 liter

125 gram
oksekød
= 2ooo liter

20 gram bacon
= ro0 liter

'-mHkåp= u 5 liter

. tz5 gi'am spagheiii = z+ iiter

Et stykke
T-shirt A4-papir
= 27oo liter = to liter

En pizza Margherita
- med tomat og ost

Et par lædersko
= Sooo liter

= 1216 iiter
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Kaffe - en
kop
= 140 liter

Et glas vin
= 120 liter

tn skive f ransk-
brød = ao iiter

Et æble
= 7o liter
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Personlig hygiejne
4q liter pr. døgn
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% liter mælk
= 5oo liter

Et glas
æ bleju ice
= 1go liter

En lille fadøl
= 75 liter

Direkte
vandforbrug

Tøjvask r9
liter pr. døgn

0 pvas klre n gø ri n g
r7 liter pr" døgn

Mad/drikke g liter
pr. døgn.

(Madldrikke - er kun det
vand, vi dr!kker, og det vand,
vi bruger- til at koge oasta i

og skylle grøntsager)

Toiletskyi33
liter pr. døgn

En kop te
= 3o liter

Øvrigt I liter
pr. døgn
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To teskefulde
sukker til kaffen
{Z gram)
= 1,2 liter

Et æg
= 135 liter

En skive ost
{ro gram)= 5o liter


