MIN KLIMAAFTALE 2019
Har du lyst til at leve mere klimavenligt? Her er Politikens invitation til at indgå en personlig Paris-aftale, hvor du/din familie sætter
konkrete mål for det kommende år. Hent evt. inspiration i listen til højre. Vores klima er et fælles ansvar, og alle bidrag tæller.

Jeg /vi vil gøre følgende anderledes

Idéliste
Fødevarer
Kan du leve med at spise mindre kød, sparer du med
to kødfrie dage om ugen cirka 445 kg CO₂ årligt.
Kan familien skære madspildet ned fra 30 pct.
til 15 pct., så sparer I cirka 1.800 kg CO₂ per år,
afhængig af hvad familien spiser
(udregnet ud fra familie på fire personer).

El
Kan du overskue at hænge vasketøjet op
i stedet for at tørretumble tre gange om ugen,
sparer du cirka 121 kg CO₂ årligt.
Kan du og kæresten se Netflix sammen i stedet
for følge hver sin serie, sparer I cirka 163 g CO₂ i timen.

Transport
Kan du tage toget 30 km på arbejde og retur
i stedet for bilen, sparer du cirka 1.000 kg CO₂ årligt.
Kan du og kæresten droppe flyveturen til
London tur-retur, sparer I cirka 1.000 kg CO₂.

Underskrift

Varme
Kan du sænke temperaturen derhjemme fra
24° til 22°, så sparer du cirka 380 kg CO₂ årligt
i et hus på 140 m² med oliefyr – cirka 40 kg
i en lejlighed på 100 m² med fjernvarme.
Kan du skifte oliefyret ud med en elvarmepumpe,
sparer du cirka 4.300 kg CO₂ om året
(hvis huset er på 140 m²).

Ting og sager
Kan du købe 25 pct. af alle produkter
(mad og drikke undtaget) som genbrug,
sparer du cirka 1.250 kg CO₂ årligt.
Kan du nøjes med at købe 10 kg tøj om året,
i stedet for 16 kg, som en gennemsnitlig dansker
køber, så kan du spare cirka 60 kg cirka CO₂ årligt.
(Tallet afhænger meget af, hvilken type tøj du køber).

