
Spilleregler
Verden er i klimakrise, og vi ved e  erhånden også 
godt, hvad der skal  l for at gøre noget ved det. Vi 
skal omlægge vores liv, skrue ned for varmen, blive 
veganere, sælge bilen og gå i kloster. 

Men det gør vi bare ikke. Vi har meget svært ved 
at ændre vores vaner, når vi netop er hjemvendt 
fra udlandsferien, og sidder med chilensk rødvin i 
glasset og en streamet fi lm på fl adskærmen. Den 
slags skal der jo også være plads  l, ikke? 

Eller skal der? Vi spiller måske roule  e med ver-
den, når vi udfordrer grænsen for, hvad klimaet 
kan tåle.

Men her i ”Klimasvin” kan du fak  sk vinde på at 
forsøde din hverdag med både luksus og velbehag, 
når bare det sker i  lpas beherskede mængder.  
Hvis det derimod bliver for meget – hvis verden 
når sit ”  pping point” – er det i stedet den aske-
 ske og miljøbevidste klimaengel, der kan pudse 

glorien, og som går af med sejren.

Spillet indeholder:

1 spilleplade
56 brikker:
4 X 3 stk. røde brikker: Indkøb af  ng
4 X 3 stk. blå brikker: Transport
4 X 3 stk. grønne brikker: Fødevarer
4 X 3 stk. gule brikker: Turisme
4 stk. hvide brikker: Naturreservat
4 stk. jord-brikker: Inddæmmet land
4 stk. poin  ællere
4 ludobrikker
1 terning

Som i ethvert andet brætspil handler det om at 
vinde. Og det gør man ved at indkassere point for 
de brikker, man lægger på pladen. Jo mere luk-
sus, man  llader sig, jo fl ere point – og jo større 
CO₂-a  ryk. Men i ”Klimasvin” gør det ikke noget, 
så længe der endnu er plads på spillepladen.

Hver spiller har tolv brikker. Tre forskellige størrel-
ser i hver af farverne rød, gul, grøn og blå. Des-
uden har man en lille naturreservat-brik og en brik 
med jord  l at inddæmme land med. De farvede 
brikker svarer  l forskellige temaer i hverdagen, 
hvor vi hver især kan justere vores CO₂-belastning, 
i takt med hvor meget luksus, vi vil forkæle os selv 
med. 

Spillerne ski  es  l at lægge en brik på spillepla-
den. Når man har lagt en brik i en af de fi re farver, 
kasserer man de to andre af samme farve. På den 
måde vil hver spiller i alt lægge fi re brikker i løbet 
af spillet – én af hver farve. 



Brikkerne fi ndes som sagt i tre forskellige 
størrelser: 

1. For hver farve er der en stor brik, som fylder 
meget på spillepladen. Her er CO₂-a  rykket størst - 
men det er også ved at lægge denne brik, man får 
den største materielle nydelse, og derfor indkasse-
rer fl est point. 

2. Så er der en brik i mellemstørrelse, som fyl-
der mindre og dermed repræsenterer et lavere 
CO₂-udslip. Når man vælger denne brik, giver man 
a  ald på nogle af sine behagelige luksusgoder og 
indkasserer derfor færre point.

3. Endelig er der de små brikker, som fylder mindst 
muligt på spillepladen. Her er CO₂-udslippet så lavt 
som muligt. Til gengæld får man kun få eller slet 
ingen point, når man lægger dem.

Hvis mange spillere vælger at lægge de store 
brikker på spillepladen, vil der på et  dspunkt ikke 
være plads  l de sidste brikker. Verden vil nå sit 
”  pping point”, og den næste spiller vil blive nødt 
 l at placere sin brik, så den s  kker ud i vandet. 

Hvis det sker, vender spillet:

Hvor det før handlede om at score fl est point, 
bliver reglerne pludselig ændret, så det nu er dén, 
der har færrest point, der vinder.

Altså: Så længe der endnu er god plads, kan man 
vinde spillet ved at være dén, der  l sidst har op-
tjent fl est luksuspoint. Men hvis pladsen på spille-
pladen når at blive opbrugt, vil det være dén, der 
 l sidst har færrest point, der vinder.

Sådan samles poin  ælleren

Hver spiller skal have en poin  æller, som 
løbende viser, hvor mange point hver enkelt 
spiller har optjent. Tælleren samles ved at folde 
de to ben sammen på bagsiden og indsæ  e to 
hjul, så tallene kan ses i det fi rekantede hul på 
forsiden. Hjulet med tal fra "÷"  l "5"  l venstre 
og hjulet med tal fra "0"  l "9"  l højre. Lås 
poin  ælleren med to samleskruer af metal.
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1. Før start
Før man begynder spillet, skal brikkerne 
fordeles og lægges op, så alle kan se dem. 
Hver spiller får tre brikker i hver af farverne 
rød, gul, grøn og blå. Desuden får man en 
poin  æller, et naturreservat og en brik med 
inddæmmet land. 
Hver spiller lægger alle sine brikker synligt 
og grupperet i farver, så alle kan se dem. 
Poin  ælleren s  lles på 10. (Ved 2 spillere 
s  lles poin  ælleren dog på 20)
Det er vig  gt, at alle spillere kan se hinan-
dens brikker og point, så man kan lægge sin 
tak  k i forhold  l sine modspilleres mulig-
heder.

2. Start på stjernen
Første spiller starter spillet ved at lægge 
en af sine farvede brikker, så den dækker 
stjernen. Man vælger selv, om det skal 
være en af "fødevare-brikkerne" (de grøn-
ne), "transport-brikkerne" (de blå), "ind-
køb-af-  ng-brikkerne" (de røde) eller "turis-
me-brikkerne" (de gule). Man vælger også 
selv, om det skal være en stor brik med max 
CO₂-a  ryk eller en mellem eller lille brik 
med mindre CO₂-udledning. Man må gerne 
lægge sin brik hen over et eller fl ere af de 
farvede symboler, når bare brikken også 
dækker stjernen. På hver brik viser de sorte 
tal, hvor mange point, brikken indbringer. 
De  e registreres på poin  ælleren. 

3. Al  d side mod side
E  er tur lægger spillerne nye brikker på 
spillepladen. Man vælger frit, hvilken brik, 
man vil lægge, når det er ens tur. Hver gang 
en ny farvet brik lægges, skal den røre ved 
mindst én af de farvede brikker, som alle-
rede er lagt på spillepladen. (Naturreser-
vater og inddæmmet land tæller ikke med 
som gyldige "nabobrikker"). Hver ny farvet 
brik på spillepladen skal røre ved en anden 
farvet brik med mindst ét felt. Altså ikke 
hjørne mod hjørne. Når man har lagt en af 
sine farvede brikker, skal man kassere de to 
andre brikker af samme farve.

Mindst ét felt



4. Al  d på land
Som udgangspunkt må brikker kun place-
res på land. Det gælder dog kun så længe, 
det er muligt at ungå vandet. Kun hvis der 
ikke længere er nok ledige felter  lbage på 
land, kan man blive nødt  l at placere den 
næste brik, så den s  kker ud i vandet. Man 
skal vælge en mindre brik, hvis man derved 
kan undgå at lægge en brik i vand. Man må 
eksempelvis ikke lægge sin røde "elektro-
nik-brik", så den s  kker delvis ud i vandet, 
hvis den lille "genbrugs-brik" kan placeres 
helt inde på land. 
Man har i øvrigt lov  l (men ikke pligt  l) at 
inddæmme et stykke land for at ungå, at en 
brik lægges i vand. Se mere om inddæmmet 
land under nr. 7

5. Ekstra point på særlige felter
Rundt omkring på spillepladen er der land-
brugsarealer, turistområder, motorvej og 
byer. Områderne er markeret med farvede 
symboler, der svarer  l spillebrikkernes fi re 
farver (grøn fi rkant, gul trekant, blå femkant  
og røde byer). Hvis man lægger en brik på 
et af disse felter, indkasserer man ekstra-
point. Brikken skal dog have samme farve 
som symbolet, for at det udløser ekstra 
point. Det er angivet med farvet skri   på 
hver enkelt brik, hvor mange point den 
udløser. For de små brikker vil felterne med 
de farvede symboler give minuspoint. Man 
får ikke fl ere ekstrapoint, selv om en brik 
dækker hen over fl ere symboler af den rig-
 ge farve. Man kan i øvrigt ikke afslå at tage 

imod de særlige ekstrapoint.  

6. Naturreservat
Hver spiller har en særlig brik, som repræ-
senterer et naturreservat. Denne brik må 
man lægge på spillepladen på et hvilket som 
helst  dspunkt.  Det behøver ikke være ens 
tur. Naturreservater behøver ikke blive lagt 
side mod side med andre brikker, men man 
må kun lægge dem på land. Et naturreser-
vat gør det lidt sværere at fi nde plads på 
spillepladen  l de største CO₂-udledere. Når 
man lægger et naturreservat, indkasserer 
man 2 point.



7. Inddæmmet land
Hver spiller har mulighed for at inddæmme 
et lille stykke land og på den måde udvid-
de landområdet på spillepladen med et 
felt. Ligesom med naturreservatet må man 
gøre det på et hvilket som helst  dspunkt 
i spillet, og det behøver ikke være ens tur. 
Andre brikker må lægges oven på brikker 
med inddæmmet land. Det koster 2 point at 
inddæmme et lille landområde.

8. Antal spillere
Klimasvin er bedst  l 4 spillere. Her får hver 
spiller i alt tolv farvede brikker, og i løbet af 
spillet lægger man de fi re af dem på spille-
pladen. Hvis man er 3 spillere, starter spillet 
med at den  erde spillers fi re forskellige 
brikker lægges på spillepladen først. Hvilke 
fi re brikker og hvordan de skal ligge, fi nder 
de tre spillere ud af i fællesskab. Hvis man 
er 2 spillere har hver spiller 24 brikker, 2 
naturreservater og 2 brikker med jord, når 
man starter. I løbet af spillet lægger hver 
spiller 8 farvede brikker - to af hver farve.

9. Alterna  v spilvariant
Spillet kan gøres lidt mere kompliceret og 
uforudsigeligt ved at indføre terningkast for 
hvert træk. Ved denne spilvariant skal hver 
spiller markere den seneste brik, man har 
lagt på spillepladen. Man gør det ved at pla-
cere en ludobrik på den farvede brik, man 
netop har lagt. Før man lægger en ny brik, 
skal man kaste med terningen for at se, om 
det koster et point at lægge den næste brik. 
Man lægger brikkerne e  er samme regler 
som normalt (ny brik skal røre en anden brik 
på spillepladen), men hvis man vil lægge en 
brik længere væk, end hvad terningkastet 
viser, koster det ét point. Man måler afstan-
den ved at tælle spring fra brik  l brik på 
spillepladen. Hvis man er dén spiller, som i 
forvejen har færrest point, modtager man i 
stedet ét point for at overskride terningka-
stet. Hvis der er få ledige felter  lbage på 
spillepladen, kan man være tvunget  l at 
overskride terningkastet.
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