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Utslippskutt av klimagasser 1990 - 2022   /   Danmark - Sverige - Norge

Danmark reduserte sine utslipp med 42 prosent

Sverige reduserte sine utslipp med 33,5 prosent 

Norge reduserte sine utslipp med 2,9 prosent

Kilde: Naturvernforbundet / Energistyrelsen (DK), Naturrådsverket (SE), SSB (NO)



Andel økologisk mat i offentlig sektor /   Sverige - Danmark - Norge 

I Sverige er 39 prosent av maten i offentlig sektor økologisk

Kilde: “Comparing programmes to promote organic food consumption in public sector institutions in Denmark, Norway and Sweden (2021)”

I Danmark er 22 prosent av maten i offentlig sektor økologisk

I Norge er 1 prosent av maten i offentlig sektor økologisk





Nordmenn kaster mest elektronisk avfall av alle



Kilde: NRK, 4. april 2022

Kilde: Klassekampen mai 2022



Hva er Klimakultur SA?

Klimakultur SA er et kompetansesenter for bærekraft og kultur med et almennyttig formål. 

Stiftet av Erlend Eggen og Julie Forchhammer i november 2021. 

Klimakultur holder til på Kontorfellesskapet 1724 i Vang i Valdres
            - sentralt plassert i Sør-Norge midt mellom Oslo, Bergen og Trondheim. 

Formålet med Klimakultur er todelt:

1. Å bidra til at det brede kulturfeltet følger Paris-avtalen og minimum halverer sine egne utslipp innen 2030.

2. Å konkretisere FN’s bærekraftsmål i tiltak som hele feltet kan gjennomføre, fra kunstnere til kulturbyråkrater.





Stor interesse for kompetanse på bærekraftig omstilling!



Tre tiltak for et mer bærekraftig kulturliv (lokalt, regionalt og nasjonalt):

1. Å anerkjenne og posisjonere kulturfeltet som en av fremtidens lavkarbonbransjer.
 

2. Etterspørre bærekraftsinformasjon på alle  tildelinger av kulturmidler 
(Feks i  søknader, rapporteringer eller tildelingsbrev).

3. Bidra til omstilling i egen organisasjon. Stikkord: Offentlige anskaffelser og drift av bygg. 



Ja, dere skal sette bærekraftskrav for tildeling av kulturmidler!  

Kulturaktørene blir spurt om følgende (tilpasset den enkelte organisasjons størrelse)::

1. Informasjon om konkrete miljøavtrykk som avfall, energi, reisevirksomhet.
 

2. En miljøstrategi og en miljøhandlingsplan. 

3. Hva de trenger av kompetanse for å kunne levere denne informasjon og implementere bærekraftstiltak i 
deres egen organisasjon.

Eksempel: 

Arts Council England (det engelske kulturråd) har satt miljøkrav på sine tildelinger siden 2012. Med støtte fra 
organisasjonen Julie’s Bicycle har de utarbeidet en rekke programmer for kompetanseheving, 
kunnskapsdeling og datainnhenting.











Hvilken rolle vil jeg spille i omstillingen til et bærekraftig samfunn?



Kulturfeltet har realkompetanse på omstilling!





Stortingsmelding 40 (2021): 

Bærekraftsmålene og de 169 delmålene skal ligge til grunn for all norsk politikk.



Innspillsmøte med kommunal- og distriktsdepartementet, Valdres, 20 mai 2022

      Hva kan en lunsj bety for bærekraftsmålene og de 169 delmålene? 



2.1 Sikre tilgang til nok, trygg og sunn mat.
2.2 Utrydde feilernæring
2.3 Øke inntektene til småskala matprodusenter 
2.4 Sikre  bærekraftige matsystemer og økosystemer
2.5 Sikre genetisk mangfold av frø, kulturplanter og husdyr.

4.4 Øke rekruttering til tekniske fag og yrkesfag.
4.5 Avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning
4.7 Øke kunnskap om kulturens rolle for bærekraftig utvikling.

10.2: Sikre sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, 
uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, 
nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk status.

8.4: Oppheve koblingen mellom økonomisk vekst 
og miljøødeleggelser.
8.8 Beskytte arbeidstakere i et usikkert arbeidsmiljø
8.9 Fremme en bærekraftig turistnæring og lokal 
kultur.

1.2: Halvere andelen folk som lever i  fattigdom. 
1.4: Sikre tilgang til å eie og kontrollere jord. 
1.5: Gjøre folk mindre sårbare for ekstremhendelser..

3.5 Forhindre skader fra alkohol- og rusmiddelbruk.
3.9 Redusere sykdom fra forurenset vann/jord.
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11.4 Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens 
kultur- og naturarv.

13. Handle umiddelbart for å bekjempe 
klimaendringene og konsekvensene av dem. 15.5: Iverksette umiddelbare tiltak for å redusere 

ødeleggelsen av natur og stoppe tapet av plante- og 
dyreliv.

3.5 Forhindre skader fra alkohol- og rusmiddelbruk.
3.9 Redusere sykdom fra forurenset vann/jord.

12.3 Innen 2030 halvere matsvinn.
12.5 Redusere avfall / legge om til sirkulær økonomi.
12.7 Fremme bærekraftige offentlige anskaffelser.
12.8 Alle vet hva bærekraftig utvikling er og har et levesett 
som er i harmoni med naturen.
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16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for å 
sikre bærekraftig utvikling. Bygge velfungerende, 
ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle 
nivåer.

17.17: Fremme velfungerende partnerskap i det 
offentlige, mellom det offentlige og det private og i det 
sivile samfunn som bygger på partnerskapenes 
erfaringer.
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Det er her kommune-Norge kan gjøre en forskjell!

La kulturfeltet vise vei til en reell bærekraftig omstilling - i byene og på bygda





Tre tiltak for et mer bærekraftig kulturliv (lokalt, regionalt og nasjonalt):

1. Å anerkjenne og posisjonere kulturfeltet som en av fremtidens lavkarbonbransjer.
 

2. Etterspørre bærekraftsinformasjon på alle  tildelinger av kulturmidler 
(Feks i  søknader, rapporteringer eller tildelingsbrev).

3. Bidra til omstilling i egen organisasjon. Stikkord: Offentlige anskaffelser og drift av bygg. 



Hvilken rolle vil jeg spille i omstillingen til et bærekraftig samfunn?



Blir du med og rydder etter festen?



Spørsmål / tips: klimakultur.no


