
BORLÄNGE
Klimatpiraterna från 
Falun och Borlänge är nu 
i hamn. Vad man lyckats 
kapa redovisas till pirat-
kaptenen Anders Thures-
son och medhjälpare, 
som genast räknar om 
detta till CO2e, vilket ska 
utläsas koldioxidekviva-
lenter*. Allt vi handlar kan 
spåras tillbaka för att man 
ungefärligt ska kunna se 
hur det påverkar klimatet 
genom växthuseH ekten.

– Våra pirater har i 
snitt kapat koldioxiden 
med 10,2 procent, säger 
Anders Thuresson

När projektet Klimatpirater-
na, med rätt att kapa koldi-
oxiden, startade vintern 2010 
hade man hittat 25 familjer 
som ville anta utmaningen. 
De fi ck redovisa sina vanor 
och inköp, för att se vilket av-
tryck detta ger på klimat och 
miljö. Ambitionen var att ge-
nom goda tips förbättra sig i 
det avseendet under det kom-
mande året.

Inte oväntat var dessa fa-
miljer redan mer miljömed-
vetna än de fl esta.

– Normalt skapar en män-
niska i Sverige 10 ton koldi-
oxidekvivalenter på ett år, 
säger Anders Thuresson på 
organisationen Medvetna 
Val som leder projektet. Av 
dessa är ungefär två ton så-
dant vi kallar offi ciell servi-
ce. Därmed är det ungefär 8 
ton som varje svensk släpper 
ut, huvudsakligen via kon-
sumtion, mat, resor och ener-
giförbrukning.. När vi kollat 
våra klimatpirater visade det 
sig att de skapade bara 5 070 
kilo per person och år.

Man kan anta att de re-
dan innan åker mindre bil 
än genomsnittssvensken, 
samt äter mer grönsaker, där 
i synnerhet Krav-odlade har 
betydelse.
Då projektet nu sammanfat-
tas för pressen fi nns tre fa-
miljer representerade.

– Jag gör detta för mina 
barn och barnbarn, säger 
Annmari Bergkvist. Det har 
inte varit så lätt alla gång-
er men vi har kämpat på. Vi 

försöker åka mindre bil nu 
och då vi köper kött hand-
lar vi KRAV-märkt. Det är 
rätt mycket dyrare, men vi 
använder lite kött, men ökar 
istället mängden grönsaker. 
Likaså plockar vi lite mer 
svamp och bär.

Snålade redan innan
– Vi var försiktiga redan 

innan, säger Ingvar Rosan-
der, men vi cyklar nog ännu 
mer nu.

Hustrun Barbro ger en yt-
terligare förklaring till att 
också de lyckats förbättra re-
sultatet:

– Vi äter mer vegetariskt 
nu.

Deltagarna har fått ett nytt 
uppdrag varje månad och ett 
var att vid restaurangbesök 
fråga varifrån matens kom-
ponenter kom och hur de var 
odlade.

– Man blir ingen populär 
restauranggäst, säger Barbro.

Sofi a Möller Skog från Fa-
lun förklarar sitt deltagande.

– Jag gick med i detta som 
ett miljöprojekt. Jag är natur-
vetare och brinner för denna 
fråga.

Vi sålde den ena bilen och 
cyklar mer. Det var motigt 
i början men nu känns det 
skönt.

Inte lätt
Unni Öhman sitter i styr-
gruppen, samtidigt som hon 
arbetar i Borlänge kommun 
på avdelningen Hållbar Sam-
hällsbyggnad.

– Vi måste se vad samhäl-
let kan göra. I projektet Vin-
tercyklisten utrustade vi någ-
ra cyklister som trampat hela 
vintern och därifrån har vi 
fått refl ektioner och erfaren-
heter för att förmå ännu fl er 
att cykla kommande vintrar.

Hon säger att valet mel-
lan närodlat och KRAV-odlat 
inte är så lätt som man kan-
ske tror.

– Det kan exempelvis vara 
miljösmartare att köpa fl yg-

fraktade KRAV-tomater från 
Spanien än att köpa närodla-
de, om dessa odlats i växthus 
som värms med olja.

Anders Thuresson tyck-
er att minskningen med 10.2 
procent till 4 552 kilo CO2e 
per person är bra.

– Men samtidigt är det 
långt kvar till de 1 500 kilo 
som de fl esta forskare anser 
inte bör överstigas, världen 
över, år 2050. De rika länder-
na måste minska sin koldiox-
idproduktion med 80 procent 
och för Sveriges del räknar 
man med att vi ska nå 2 000 
kilo. Jag tror det är möjligt!

– Vi får fundera vidare hur 
vi ska följa upp detta värde-
fulla projekt, säger Unni Öh-
man och Anders Thuresson.

Man har pedagogiska pro-
blem att lösa. Om en fjärde-
del av den rika världens män-
niskor tycker att detta bara 
är nys och inte alls tänker bi-
dra till någon privat minsk-
ning, så ökar kraven på de 
resterande tre fjärdedelarna. 
Redan för att nå en halvering 
av utsläppen tvingas de age-
rande att minska med 67 pro-
cent, istället för 50 procent. 
Med ytterligare ökade krav 
på utsläppsminskning så är 
det frågan om det nämnvärt 
påverkar antalet skeptiker.
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Klimatpiraterna i hamn
”Man har nått bra resultat”

• CO2e, koldioxidekvivalenter, 

används för att ge ett värde 

på olika gaser som betraktas 

som växthusgaser, alltså 

temperaturhöjande. Koldioxid 

är den allra vanligaste, varför 

man utgår från denna. Metan 

påverkar ungefär 23 gånger 

mer än koldioxid, varför 

mängden metan alltså mul-

tipliceras med denna siD ra. 

Metan utvecklas i förmult-

ning då inte syre har tillträde 

i nämnvärd omfattning. 

Gödseldammar ger ifrån sig 

metan, men också levande 

kor, i båda ändarna! Ett stort 

hot är den metan som sipprar 

upp ur enorma landområden 

om temperaturhöjningen tinar 

permafrosten.

 • FAKTA

 »Jag gör detta 

för mina barn 

och barnbarn. «

Smarta klimatpirater: Annmari Bergkvist, Ingvar Rosander, Barbro Rosander och Sofia Möller Skog.
 FOTO: LARS RINDESKÄR

Museitåg
6 juni

Arrangör: Museiföreningen 
Gefle-Dala Jernväg

www.mfgdj.se
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Falun – Grycksbo – Falun
Nationaldagen den 6 juni

Falun C 10.00 12.00 14.30 16.30

Bergsgården 10.17 12.17 14.47 16.47

Grycksbo 10.27 12.27 14.57 16.57 

Grycksbo 11.00 13.30 15.30 17.30

Bergsgården 11.10 13.40 15.40 17.40

Falun C 11.27 13.57 15.57 17.57

Visa ditt stöd.
Pg 90 1974-6

Världsnaturfonden WWF

www.wwf.se, 08-624 74 99
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