Kan én person virkelig gøre en forskel ved at reducere sit CO2-udslip?
Svaret på det spørgsmål er kort og godt JA! Klimaforandringerne er et problem, der skyldes
vores allesammens daglige handlinger. Derfor batter det også noget, når enkeltpersoner ændrer
adfærd. For som det gode ordsprog siger, ”mange bække små gør en stor å”. Hvis vi f.eks. alle
reducerer vores CO2-udslip med 1 ton, bliver det til 5 mio. ton for hele Danmark. På
miljøstyrelsens hjemmeside www.1tonmindre.dk kan du beregne dit personlige CO2-udslip og
få forslag til hvordan du kan nedsætte det med 1 ton.
I Danmark er vi blandt de helt store syndere, hvad angår CO2udledning og drivhuseffekt. Vi er faktisk 10. værst i hele
verden! I runde tal udleder en dansker gennemsnitlig 10 ton
CO2 om året. Heraf skyldes godt 6 tons vores personlige
forbrug af el, varme, transport og varer. Fra varmen kommer
1,6 tons, fra el 1 tons, fra transport 2,2 tons og fra vareforbrug
1,5 tons CO2/år. Disse tal varierer alt efter hvilken varmekilde
man har, om man kører meget i bil og tager på flyrejser osv.
De 6 tons er som nævnt et gennemsnit. Og det betyder jo i virkeligheden, at rundt regnet
halvdelen af befolkningen har et udslip, der er mindre end 6 ton. Det kan med andre ord sagtens
lade sig gøre, at have en helt normal hverdag med et udslip, der er under 6 ton. Lad det være en
opfordring til dem der ligger over gennemsnittet ☺
Men hvor meget er 1 ton CO2?
1 ton ren CO2 fylder godt 500 kubikmeter. Det svarer til en ballon med en diameter på 8 meter.
Problemet er imidlertid, at 1 ton CO2 forurener 3.000 gange så meget, som det selv fylder! Det
skyldes, at der ikke skal meget CO2 til, før atmosfæren bliver forurenet af det.
I Agenda Centeret har vi igangsat en lang række forskellige aktiviteter for at mindske CO2udslippet. Det kan du læse mere om på vores hjemmeside www.agendacenter.dk. Her kan du
f.eks. også se om dit boligområde er med i ”Klima-Udfordringen”, som er en dyst mellem
boligområder, om at reducere CO2-udslippet mest. Du kan også få gode råd, følge med i hvad
der sker i kalenderen og ikke mindst afgive dit eget klimaløfte (se boks), så også du kan være
en del af løsningen.
Med venlig hilsen, Agenda Center Albertslund
Afgiv Klimaløftet på www.agendacenter.dk:
"Jeg lover at gøre en eller flere af følgende ting:
- Skifte til lavenergipærer
- Slukke for standby forbruget
- Skrue ned for varmen
- Køre mindre i bil og mere kollektivt, cykle og gå
- Rejse mindre med fly og mere med tog
- Tage hensyn til energiforbruget i mine indkøb
- Klikke mig ind på Miljøstyrelsens CO2-beregner www.1tonmindre.dk og se min personlige
CO2-udledning”.

