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Norges og EUs mål
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FNs Klimatoppmøte i Glasgow høsten 21

1,5 
grader

Landene ble enige om at global oppvarming skal stanse på 1,5 grader, om et 
system for kvotehandel, å trappe ned kullkraft og å kutte subsidier til 
fossilindustrien.



Delrapport 2



FN; Tap av biologisk mangfold like farlig som 
klimautfordringene

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Vi tukler med byggesteinene i naturen



Verdens overforbruksdag
– dagen i året vi har brukt opp ressursene i forhold til 

ressursgrunnlaget. 

2021: 29.juli (tilbake til 2019)

Kilde: http://www.overshootday.org

Korona
18. august

Brukernavn
Presentasjonsnotater
En viktig ting som det er helt nødvendig å tak i er å redusere forbruk og bruk av naturressurser.Redusert forbruk, enten i form av mer deling og gjenbruk eller at vi kaster mindre mat, er kjempeviktig og et sentralt tema å jobbe med som en del av Miljøfyrtårnarbeidet. Verdens overforbruksdag markerer den datoen hvert år hvor menneskeheten har brukt mer naturressurser enn det jorda kan fornye i løpet av et år. Det er en symbolsk markering.  I 2021 var datoen 29. juli. For Norge, i år, passerte vi dagen allerede 12. april. 

http://www.overshootday.org/
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
14 april var i 2019.



Utslipp CO2 
per person 
nasjonalt

Utslipp Co2 per person
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Rapportering 2021!

• Rapportert på fem ulike kategorier (ihht rapporteringsverktøyet til MFT)
- Energi, Transport, Bærekraftig mat, Innkjøp og Avfall. 

• Tilleggsspørsmål innenfor enkelte områder
- Fokus på; Transport og forbruk/innkjøp

• Mange av rapporteringspunktene er frivillige (for de som ikke er sertifisert)

Omregningsfaktorene under transport ifm tilleggsspørsmål  er levert av Vestlandsforsking.
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60 % av 
folkehøgskolene 

har levert 
klimarapporten

(47 skoler)
5 færre enn 2020

Klimarapportering folkehøgskoler 2021
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- Generelt mye bra!
- Fortsatt store variasjoner i utslippene

Noen områder har vært utfordrende;
- Rapporteringsverktøyet
- Drivstofforbruk/kjørelengde
- Co2 samlet for «CO2 utslipp for flyreiser»

Oppsummering

Veldig mange rapporter måtte åpnes og korrigeres 
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Totalt klimagassregnskap 2019

24 487 tonn CO2
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Totalt klimagassregnskap 2020

10 395 tonn CO2

(En halvering siden 
2019)
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Totalt klimagassregnskap 2021

8 391 tonn CO2*

(1/3 fra 2019)



Ser vi en varige endring?



2020
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Funn fra klimaregnskapet

Tilsvarende 1,59 tonn per person 
(2,05)

Snitt per skole- 159 tonn (199)
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Drivstoff (innkjøp-egeneide)

Drivstoff opp ca 30%

Utgjør ca 10% av 
totalen
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Transport (innkjøpte tjenester)
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Tog

Ferge

Fly Norge

Fly verden

Buss

Andel transport

Transport 4 500 tonn CO2
Utgjør ca 60%

2021 2020

Tog 1 % 1 %

Ferge 4 % 1 %

Fly 74 % 96 %

Buss 20 % 2 %
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Reduksjon i flyreiser

20950

7293

3241

Fly 2019 Fly 2020 Fly 2021

CO2 fra flyreiser
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Hva betyr en redusert flyreise!

5933 km x 0,214 kg CO2
= 

1269 kg (1,3 tonn)
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Avfall

Gjennomsnittlig 
sorteringsgrad 47%

Avfall – Utgjør ca 2,3%



2727

Energibruk

Ca 93 % fra elektrisitet

Noen få skoler har rapportert på 
oljeforbruk

6 skoler har rapportert alternativ energi

Energibruk ca 28% av totalen 
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Bærekraftig mat

• Det ble servert 1955 vegetarmiddager i 2021
- Et snitt på 42 middager per skole (49)

• Det ble kjøpt inn i snitt 4 Fairtrade merkede 
produkt per skole (3,67)

• Mange skoler er opptatt av å servere sunn 
mat laget fra bunnen av 
(økologisk/kortreist/egenprodusert)
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Matsvinn

Bærekraftig mat

• 38 skoler rapporterte 
på matsvinn

• 1500 kg per skole 
(1240 kg i 2020)

Brukernavn
Presentasjonsnotater
«
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Ressursbruk
Mange Folkehøgskoler har stort fokus på 

• Redesign

• Gjenbruk/reparasjon

• Kreativt ombruk
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Hvordan finne klimaregnskapet
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Hvordan finne klimaregnskapet
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Oppsett klimaregnskap

2021 resultatet
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Veien videre - 2030

Tenk nytt
Ta med den positive erfaringen

Skap engasjement
Involvere elever

Sett mål
Gjør tiltak
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Takk for i meg!


	Lysbildenummer 1
	Bakgrunn
	Norges og EUs mål
	FNs Klimatoppmøte i Glasgow høsten 21
	Lysbildenummer 5
	FN; Tap av biologisk mangfold like farlig som klimautfordringene
	Lysbildenummer 7
	Lysbildenummer 8
	Utslipp Co2 per person
	Utslipp Co2 per person
	Rapportering 2021!
	Klimarapportering folkehøgskoler 2021
	Oppsummering
	Lysbildenummer 14
	Lysbildenummer 15
	Totalt klimagassregnskap 2019
	Totalt klimagassregnskap 2020
	Totalt klimagassregnskap 2021
	Lysbildenummer 19
	Lysbildenummer 20
	Funn fra klimaregnskapet
	Drivstoff (innkjøp-egeneide)
	Transport (innkjøpte tjenester)
	Reduksjon i flyreiser
	Hva betyr en redusert flyreise!
	Avfall
	Energibruk
	Bærekraftig mat
	Lysbildenummer 29
	Ressursbruk
	Hvordan finne klimaregnskapet
	Hvordan finne klimaregnskapet
	Oppsett klimaregnskap
	Veien videre - 2030
	Takk for i meg!

