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I samarbete med Hållbara Restauranger



Världens största klimatmanifestation!
Under Earth Hour samlas vi och agerar tillsammans – i en uppmaning till 
makthavarna att ta krafttag för vår planet.

Earth Hour startade i Sydney 2007 på initiativ av Världsnaturfonden WWF och har sedan dess 
vuxit från en symbolhandling till en världsomspännande rörelse som engagerar miljontals 
människor, företag och städer. Idag är det världens största klimatmanifestation och klimatfrågan 
känns nu mer aktuell än någonsin.

Connect2Earth — 
För du och naturen hör ihop
Vi har bara tio år på oss att bromsa klimatförändringarna enligt IPCCs senaste rapport, samti-
digt ökar de globala utsläppen. Dessa påverkar naturen och dess djur och växter negativt i en 
alarmerande takt. Den biologiska mångfalden, den ”infrastruktur” som bär upp jordens liv , har 
mer än halverats på en generation. Det hotar våra ekosystem och de livsnödvändiga tjänster vi 
får från dem. Genom att bevara och återskapa natur kan vi hjälpa naturen att mildra effekterna 
av klimatförändringarna på egen hand. Att bromsa klimatförändringarna och minska förlusten 
av biologisk mångfald är därmed avgörande för vår egen och planetens överlevnad. Årets Earth 
Hour inkluderar därför även biologisk mångfald. Det belyser också vår koppling till planeten. 
Planetens vinst är vår vinst – 2019 handlar om att Connect2Earth.

Sprid Earth Hour…
… i restaurangens sociala 

kanaler. Använd #HÖJDINRÖST. 

”Den biologiska mångfalden har 
mer än halverats på en generation

— WWF Living Planet Report 
2018

”
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Det här kan du göra under Earth Hour
Earth Hour-timmen infaller alltså den 28 mars kl 20.30. Släck ner i restau-
rangen och låt gästerna äta middag till tända ljus. Varför inte bjuda in mu-
siker som spelar livejazz akustiskt mitt bland gästerna? Eller anordna ett 
Earth Hour-quiz kvällen till ära. Här hittar du WWFs officiella Earth Hour-
quiz. Du kan också erbjuda en speciell Earth Hour-meny under kvällen med 
rätter som är snälla mot både klimat och biologisk mångfald. 

... eller under hela veckan
Även om Earth Hour infaller under en timme 
så är tanken dels att skicka en signal till värl-
dens politiker, investerare, näringsliv och an-
dra makthavare om att ta klimatförändringarna 
på allvar men också att inspirera till klimats-
marta vanor i vardagen och ett mer hållbart 
företagande. Tillsammans kan vi skapa enorm 
förändring. Varför inte ägna hela veckan inför 
Earth Hour åt planeten? Framför allt är det ett 
gyllene tillfälle att påverka leverantörer till att 
bli mer hållbara, uppmana gäster till att delta. 
Exempelvis genom en text på kvittot och att 
inspirera medarbetarna till nya vanor genom 
en workshop eller föreläsning. 

Fler tips för en lyckad Earth Hour Week
1. Samarbeta med konstnärer som engagerar 

sig i frågan och ha en levande konstutställ-
ning med naturförankrade motiv på väggar-
na i restaurangen till försäljning.

2. Sprid årets kapanjmaterial i sociala medier, 
på hemsidan och till leverantörer.

3. Anordna en tävling bland medarbetare och 
gäster där de får ge sina bästa klimatsmar-
ta tips.

4. Minska matsvinns-tävling bland kockarna
5. Vegetarisk vecka eller laga mat på svinn
6. Lägg en text i slutet på kvittot- Du deltar väl 

i Earth Hour? #HÖJDINRÖST

http://www.wwf.se/wwfs-arbete/klimat/earth-hour/kampanjmaterial/1511189-ladda-ner-kampanjmaterial-till-earth-hour-2018


Räddar du planeten i ditt kök när du lagar mat?
Framställningen av mat påverkar jordens klimat i allra högsta grad. Lägg till 
det att var femte matkasse slängs (Källa: Naturvårdsverket). Därför utmanar 
WWF dig till att:

1.Servera mindre kött — och välja bättre kött när du serverar kött. Spana in WWFs köttguide för 
råd!

2.Servera mer grönt — tänk färg och mångfald! Linser, bönor, ärtor, rotfrukter och mörkgröna 
bladgrönsaker innehåller exempelvis gott om näringsämnen och protein.

3.Släng mindre — idag når 1/3 av det som produceras inte din mage och hushållen står för den 
allra största delen av svinnet. 45 kg ätlig mat slängs i soptunnan och hälls ut i avloppet per per-
son och år i Sverige.

4.Välj certifierat och miljömärkt- och gärna närproducerat och svenskt.

TIPS...
...till dig som är måltidsleverantör. 

WWFs verktyg One Planet Plate 
hjälper dig att laga mat inom 

planetens gränser, färglatt hälso-
samt och spännande. Ett enkelt sätt 
att göra skillnad- en måltid i taget!



3 tips för att minska svinnet
1. Tänk på att ”bäst före” inte betyder ”livsfarligt 
efter”. Lukta och smaka för att avgöra om maten g
år att äta. Ägg i kylskåp håller ofta flera månader 
efter utsatt datum och mjölk kan i regel drickas flera 

dagar längre.
  

2. Planera inköpen så att färskvarorna hinner 
lagas innan de blir dåliga.

 
3. Använd kylskåpet rätt. Sätt mejerivaror och kött 

där det är som kallast, grönsaker där det är 
varmare och förvara gärna även nötter och frön 

svalt.

Glöm inte den biologiska mångfalden
Den är infrastrukturen för allt 
levande och gynnas av att du:

1. Väljer ekologiskt när det gäller stora 
fältgrönsaker som spannmål, raps, 
potatis, lök och morötter. Det gillas 
nämligen av insekter, pollinatörer 
och fåglar.

2. Väljer produkter som är märkta med 
Svenskt Sigill eller Rainforest Allian-
ce. Dessa märkningar har regler för 
ökad biologisk mångfald i odlingar-
na. Välj också naturbeteskött i den 
mån det går. Betnde djur hjälper till 
att hålla våra landskap öppna vilket 
främjar den biologiska mångfalden.

3. Väljer rätt fisk — Kika i WWFs fisk-
guide.
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Det skulle krävas fyra jordklot om 
alla levde som vi gör i Sverige. Det är 
dags att ta ännu större ansvar för våra 
utsläpp, och det går faktiskt att göra 
skillnad. Anmäl ditt företag till en rolig 
utmaning och tävla 
tillsammans med dina kollegor, där 
hela Sverige tillsammans agerar för 
planeten! 

Tävlingen är ett samarbete mellan Världsnatur-
fonden WWF och klimatappen Deedster. 
Genom appen kan du räkna ut ditt koldioxid-
avtryck, quizza dig till ökad kunskap om 
hållbarhet och klimat samt konkret spara 
koldioxid genom mikrouppdrag (deeds). Följ 
dina, kollegornas och resten av Sveriges fram-
steg live i appen. Det företag som lyckas minska 
sitt koldioxidavtryck mest via 
mikrouppdragen och frågesporten vinner träd 
som planteras i WWFs skog på Borneo – och 
ett fint diplom! Utmana kollegorna och agera för 
planeten- mesta klimatnytta vinner!

Tävlingen pågår i din app fram till
den 28e mars!
Är ditt företag intresserade av att delta? 
Besök https://www.earthhourchallenge.se/ för 
att anmäla er!

Pssst! Det är helt kostnadsfritt att vara med!


