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Hjemmeside https://aof.dk/kurser/friluftsliv/   
 
Bæredygtighedsfokus: Verdensmål 13: Klimaindsats - handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og 
deres konsekvenser.  
 
Om projektet: Projektet skal på sigt være med til at skabe yderligere folkeoplysende aktiviteter på Sydfyn, 
og AOF Center Sydfyn vil via folkeoplysningen bidrage til en øget bevidsthed om, at man som enkeltperson 
har et ansvar og mulighed for at leve op til FN’s verdensmål.  
 
 
AOF Center Sydfyn har i samarbejde med Det Økologiske Råd og den lokale virksomhed Go2Green iværksat 
og afviklet det tre måneder lange forsøgsprojekt ”Sydfynske Klimafamilier”.   
Projektet skal på sigt være med til at skabe yderligere folkeoplysende aktiviteter på Sydfyn, og AOF Center 
Sydfyn vil via folkeoplysningen bidrage til en øget bevidsthed om, at man som enkeltperson har et ansvar og 
mulighed for at leve op til FN’s verdensmål ift. klimaet – især med fokus på verdensmål 13: Klimaindsats - 
handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.   
I projektet deltog fire familier, som forpligtede sig på at leve mere klimavenligt i tre måneder for at se og 
måle på, hvor meget en helt almindelig familie kan nedsætte sit CO2-aftryk. Undervejs i forløbet har 
familierne fået gode klimaråd, stillet en el-bil til rådighed og ellers selv valgt og prioriteret, hvor de ville sætte 
ind. Familierne har fx cyklet mere, er stoppet med at spise oksekød eller ligefrem begyndt at leve vegetarisk, 
stoppet med at flyve og fyre i brændeovn og har generelt tænkt over og justeret deres forbrug.    
 
Vigtigheden af indsatsen:   
Målet med projektet var at vise, hvor meget man kan gøre i hverdagen for klimaet samt at få formidlet 
konkrete forslag og ideer til indsatser, som enhver kan gribe fat i. Forsøgsfamilierne har gjort en flot indsats. 
De har gennem vaneændringer nedsat deres CO2-aftryk med mellem 17,5% og 38%. 
   
Projektets afslutning blev markeret ved en event på Naturama i Svendborg, hvor hver klimafamilie stod klar 
med fortællinger om deres klimavenlige vaneændringer og gode råd. Alle familierne siger enstemmigt med 
stort smil, at dette kun er 
begyndelsen, og at de er dybt 
motiveret for at holde fast i deres 
styrkede fokus på at leve 
klimavenligt – det er nemlig lettere, 
end man tror.   
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