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Norges og EUs mål
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Hvorfor klima og miljøarbeid…..

Vi har en begrenset 
klode 

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Tørke/Flom- ekstremvær utfordrer matproduksjon og resulterer i en enda tøffere slitasje. Dette samtidig med en stadig høyere velferd. Alt ender ut i vår tids store utfordring klima/CO2- hvor mat og matproduksjon utgjør en svært stor andel. Vi løser ikke disse utfordringene med enkle teknologiske grep. Dette dreier seg om den jorda vi bruker (misbruker) og har gjort over lang tid og drar oss i den retningen vi er her for i dag- bærekraftig.



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

ressursgrunnlaget. Alt etter denne datoen øker «gjelden»

22.08.2020

Brukernavn
Presentasjonsnotater
For å gi et perspektiv på årsaken til avfallsproblematikken ligger mye i forbruket vårt, et forbruk som ligger langt over jordas reproduksjonsevne- Vi skaper en jordisk gjeld!Forbruk er materielt og noe som igjen skaper avfall.
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Brukernavn
Presentasjonsnotater
14 april var i 2019.
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Har Covid19 påvirket folkehøgskolene??
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Rapportering 2020!

• 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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Kontinuerlig forbedring
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65 % av 
folkehøgskolene 

har levert 
klimarapporten

(52 skoler)
To flere enn 2019

Klimarapportering folkehøgskoler 2020
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- Generelt veldig mye bra!
- Store variasjoner i utslippene

Noen områder har vært utfordrende;
- Energibruk
- Restavfall
- Co2 samlet for transportkilder (kg/tonn)

Oppsummering

Veldig mange rapporter måtte åpnes og korrigeres 
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Totalt klimagassregnskap 2019

27 195 tonn CO2
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Klikk her 

Totalt klimagassregnskap 2020

13 247 tonn CO2

(En halvering siden 
2019)
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Klimaregnskap (Samlet- oppsett)
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Funn fra klimaregnskapet

Tilsvarende 2,05 tonn per person

Snitt per skole- 264 tonn
(fra 11 tonn- 1450 tonn)
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Diesel/bensin (innkjøp-egeneide)

Disel/bensin 460 tonn 
3,5% (1,6%)
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Transport (innkjøpte tjenester)
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Fordeling reisemåte

Buss 119,11
Hurtigbåt 133,51
Ferge 25,65
Tog 40,75
Fly 7293,24

Transport 7612 tonn
60 % 

(77,5 i 2019)



2020

Reduksjon i 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 46%

Restavfall 244 tonn - 1,8%
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Energibruk

Ca 92 % fra elektrisitet

Noen få skoler har rapportert på 
oljeforbruk

4 skoler har rapportert alternativ energi

Energibruk 5 055 tonn - 38% 
(20% i 2019)



2424

Bærekraftig mat

• Det ble servert 2529 vegetarmåltider i 2020
- Et snitt på 49 måltider per skole (41)

• Det ble kjøpt inn i snitt 3,67 fairtrade merket 
produkt per skole (2,33)

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

Bærekraftig mat

• 44 skoler rapporterte 
på matsvinn

• 1226 kg per skole 
(1150 kg i 2019)

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

2020 resultatet
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Veien videre - 2030

Tenk nytt
Ta med den positive erfaringen

Skap engasjement
Sett mål

Gjør tiltak
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Takk for i meg!
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