Otte enkle leveregler
til god udendørslys
Dark Sky Møn og Nyord
27. februar 2015

Bevarelse af den mørke nat og udsigten til stjernevrimlen er enkelt. Faktisk er det nok at
overholde de 8 enkle leveregler som er illustreret i denne vejledning.
Vejledningen er især henvendt til Dark Sky Park og Dark Sky Community områderne, men
kan med fordel anvendes alle andre steder, som vejledning til bedre udendørslys i nærmiljøet.

Ret lyset nedad!

oplys

1

Lad være med at rette lys over vandret.

Vælg flad lampeglas
i stedet for buet.

2

Lys kun den flade op,
som skal belyses.

unødvendigt

korrekt belysning

Brug kun den nødvendige mængde lys.

overbelysning

rigtig belysning

3

Kun lys når der er behov for det.

lys tændt konstant

lys tændes med
bevægelssensor.

lys tændes og
slukkes med timer.

Meget lidt eller intet blåt lys

Hvidt lys, høj blå andel
CCT>3000K

Hvidt lys, lav blå andel
CCT≤3000K

4

Ingen blå andel

Undgå blænding.

Lampen blænder

Lampen blænder ikke.
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Figurerne som illustrere vejledningen, er stillet til rådighed af Harald Bardenhagen www.sterne-ohnegrenzen.de.
Mere information om projektet og vejledninger om lys finder du på www.darksky-moen.dk.
Virksomheder som ønsker at opnå den lokale certificering finder mere detaljeret information i
DSMN-12-01.
Info om Dark Sky Møn og Nyord
Øerne Møn og Nyord er et af de få steder i Danmark hvor stjernehimlen har bevaret sin magi. Det har fået
en arbejdsgruppe, af lokale ildsjæle, til at trække i arbejdstøjet og gå efter den internationale certificering
som Dark Sky Park for Møn og Nyord.
Ansøgningen om en International Dark Sky certificering sker hos non-profit organisationen International
Dark-Sky Association, som arbejder for at bevare nattemørket og bekæmpe lysforurening, til glæde for
stjernekiggere og alle levende væseners generelle sundhed.
Dark Sky Møn og Nyord er et af de potentialer, der fremhæves i Dansk Bygningsarvs potentialeplan for
Kystdestination Møns Klint. En Dark Sky Park vil give Møn og Nyord mulighed for at markedsføre sig
som den første Dark Sky Park i Norden. Initiativet spiller godt sammen med visionerne om Danmarks
Vildeste Natur – nu også i kraft af himlen over Møn.
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