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Klimatpiloterna i Askersund och Laxå har avgett sina klimatlöften – alla kommuninvånare
uppmanas att göra likadant
Idag har nio av de tio klimatpiloterna i Askersund och Laxå avgett sina klimatlöften. Piloterna har
ambitionen att minska sina utsläpp med mellan 6 och 60 %.
”Hushållens löften visar verkligen på beslutsamhet och en vilja att ändra på sin livsstil, säger Johanna
Björklund, projektledare för Klimatpiloterna och mat- och klimatforskare på SLU. Min förhoppning är
att deras agerande ska motivera och inspirera andra att göra likadant. Jag önskar att alla
kommuninvånare tog sig de tio minuter det tar att göra en egen enkel beräkning på vilka utsläpp
deras vardagsliv orsakar på ett år, och sen avge ett eget klimatlöfte. En sådan beräkning kan man
göra på www.klimatkontot.se, och har man inte tillgång till internet hjälper vi i projektet gärna till att
ta fram en klimatprofil för den som vill”, fortsätter Johanna. Johanna poängterar att ytterligare två
ton ska läggas till det resultat man får på www.klimatkontot.se, för att beräkningen ska ge en så
korrekt bild som möjligt. Det är ett schablontillägg för den offentliga service vi alla får i form av t ex
sjukvård och skola och om vi ska jämföra svenskens påverkan på klimatet med andra länders
befolkning ska dessa två ton räknas med.
Hur ska hushållen lyckas hålla sina löften
Från och med nu är projektets fokus att stötta och lära hushållen att förändra en del beteenden inom
de områden som har störst klimatpåverkan; bostad, mat, resor och övrig konsumtion. Allt detta kan
följas på Klimatpiloternas websida, www.lamf.se/klimatpiloterna och på bloggen:
www.klimatpilot.blogspot.se
I november 2010 kommer en ny beräkning och klimatprofil att göras för pilothushållen för att se hur
det har gått för dem att nå målen. Det är också då vi får reda på vilken av kommunerna som lyckats
bäst med klimatbantningen – det är ju trots allt samtidigt en tävling mellan Askersund och Laxå,
kommuner.
Så här ser hushållens klimatlöften ut:
”Mitt/vårt mål är att minska mina/våra utsläpp av växthusgaser med minst.......
Hushåll Laxå
Stefan Olsson, Holmen,
Åboholm – singelhushåll
Anders Björlin, Sannerud,
Tived – singelhushåll *))
Siv och Ronny Johansson, Oxhagen
– 2-personhushåll

Minskning i procent
60% under 2010.
X % under 2010.
10 % under 2010.

Minskning i ton
från 17,10 ton per person till 6,84
ton = 10,26 ton
från 10,66 ton per person till .... ton =
xx.xx ton
från 7,86 ton per person till 7,10 ton
= 0,79 ton

Malin, Andreas, Pontus och
6 % under 2010
från 6,77 ton per person till 6,36 ton
Mathilda, Laxå – småbarnsfamilj
= 0,41 ton
Karina, Roland, Zion och Hwila,
13 % under 2010
från 10,53 ton per person till 9,16
Hasselfors – småbarnsfamilj
ton = 1,37 ton
Totalt minskningsmål för alla
Uppgift lämnas senare.
klimatpiloter i Laxå **))
**)) Anders Björlin kommer lämna sitt klimatlöfte inom ett par veckor. Vi kommer därför inte
redovisa Laxå kommuns totala minskning förrän senare.

Hushåll Askersund
Minskning i procent
Minskning i ton
Kerstin och Bengt Svärd
10 % under 2010
från 7,32 ton per person till 6,59 ton
Åmmeberg - 2-personhushåll
= 0,73 ton
10 % under 2010
från 6,51 ton per person till 5,86 ton
Nynke, Cees, Niels, Hilde och
= 0,65 ton
Femke Groenewegen i Karintorp tonårsfamilj
Jennie, Ingrid och Fredrika Åbrink, 30 % under 2010
från 7,28 ton per person till 5,10 ton
Askersund – småbarnsfamilj
= 2,18 ton
Anna, Thomas och Edith Dahlman, 20 % under 2010
från 10,34 ton per person till 8,27
Åsbro – småbarnsfamilj
ton = 2,07 ton
Eva, Bengt, Ludvig och Felix Sääv,
20 % under 2010
från 7,27 ton per person till 5,82 ton
Snavlunda – småbarnsfamilj
= 1,46 ton
Totalt minskningsmål för alla
21 ton under 2010!
klimatpiloter i Askersund
I snitt släpper varje svensk ut drygt 10 ton växthusgaser per år 1. Utsläppen orsakas av produktionen
av all mat, alla kläder och andra saker vi köper både i Sverige och utomlands, de resor vi gör,
uppvärmning av våra bostäder och elförbrukning. FN:s klimatpanel, som består av världens ledande
klimatforskare menar att vi måste minska våra utsläpp till cirka ett ton per person och år de närmaste
40 åren om vi ska ha en chans att bromsa klimatförändringarna. Kanske måste vi minska mer, kanske
snabbare. Vad som är säkert är att det handlar om en stor minskning.
”Det första steget är att ta reda på hur mycket utsläpp man orsakar idag och vad som spelar en stor
och påverkande roll i den egna livsstilen. Utsläppen kan variera mycket beroende på hur man lever.
En del personer släpper ut 12-14 ton eller mer per år, andra kanske inte mer än tre till fyra ton. En
amerikanares livsstil orsakar i snitt utsläpp på över 20 ton per år en etiopiers inte mer än 100 kg. Så
betinget för var och en av oss är olika stort, men det bästa är att du och jag faktiskt kan börja här och
nu, avslutar Johanna.
Varför ser profilerna för klimatpiloterna i Askersund & Laxå så olika ut?
Klimatpiloternas utsläpp visade sig variera mellan 17 och 6,5 ton per person. Variationen beror till
allra största delen på att man reser olika mycket. Flygresor och långa pendlingsresor med bil till
jobbet är saker som drastiskt ökar utsläppen. Ensamhushållen verkar också få högre utsläpp, vilket
bland annat beror på att de i sin egen profil behöver ta hela det utsläpp som uppvärmningen och
elförbrukningen i det hus de bor orsakar och att de ofta har svårare att samåka.
Nedan visas en Klimatprofil som exempel:
KLIMATPROFIL 2009, 6506 KG KOLDIOXID EKV. PER PERSON

Kg koldioxidekvivalenter per person & år
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Naturvårdsverket, 2008. Konsumtionens klimatpåverkan. Rapport 5903.

För mer information om Klimatpiloterna, kontakta:
Johanna Björklund
Projektledare Klimatpiloter i Askersund & Laxå
tel: 0582-50559 mobil: 070-5291422
epost: johanna.sjogardet@gmail.com
Martha Thernsjö
Kommunikatör Klimatpiloterna i Askersund & Laxå
mobil: 076-2090945
epost: martha@marthas.nu
Kort om bakgrund och syfte med projektet Klimatpiloterna
Projektet bygger på att engagera ett antal hushåll i kommunen till att via kunskap och coaching
minska sina utsläpp av växthusgaser och därmed minska sin klimatpåverkan. En skola i varje kommun
deltar också och formar sin egen klimatutmaning utifrån sina möjligheter och behov.
Pilothushållens utsläpp beräknas vid början och slutet av projektet, och de får ge ett individuellt
”klimatlöfte”. Under projektåret får pilothushållen och skolorna delta i föreläsningar och olika
evenemang, men även figurera på hemsida, blogga och bevakas av media i sitt klimatarbete. Den
mediala bevakningen ska bidra till att sprida kunskap och inspirera andra kommuninvånare, såväl
som människor i andra delar av Sverige, att göra förändringar för att minska sina egna utsläpp.
Samverkan, lärande och förändring kommer att gå hand i hand. Genom detta projekt vill Laxå och
Askersunds kommuner och dess invånare bli föregångare i klimatarbetet, och samtidigt bidra till
nationella lösningar.
Syfte med projektet:
•
•
•
•
•
•

Att inspirera och stimulera kommuninvånarna att reflektera kring hur de med sin
livsstil påverkar klimatet
Att visa på konkreta förändringar som kommuninvånarna kan göra för att minska sin
klimatpåverkan
Att identifiera förändringar som kommunen måste göra för att underlätta för
kommuninvånarna att göra dessa förändringar
Att identifiera förändringar som måste göras på nationell nivå för att underlätta
förändringarna lokalt
Att öka kunskapen hos och motivera företag i kommunerna att klimatanpassa sin produktion
Att utveckla samverkansformer mellan kommunerna, dess innevånare, föreningar och
företag för det lokala arbetet att minska klimatpåverkan och för en hållbar utveckling.

Laxå och Askersunds miljöförvaltning driver projektet tillsammans med den lokala Naturskyddsföreningen. Projektet Klimatpiloterna finansieras av LEADER Mellansjölandet.

