
Hva kan vi gjøre hjemme? 

1. Kildesortere: Mat, plast og rest for seg! 

2. Plukke søppel når vi ser det. Alt hjelper! 

3.  Spise fisk minst to ganger i uka. Det er sunt for både 
kroppen og kloden. 

Hva kan vi gjøre på Husøy? 
1.  Bruke mindre bil: Sykle hvis vi kan! 

2.  Kjøpe lokal og miljøvennlig mat når vi kan. 

3.  Kast mindre ting: Prøve å reparer før vi kjøper nytt. 

Hva bør vi kreve av politikerne våre?  
1. Prøve å redusere bruken av olje og gass. 

2. Det skal være lett å kjøre elbil: Vi må bygge ladestasjoner! 

3. Gjøre mennesker mer bevist på miljø- og klimaskadene de 
gjør.

Husøy Konvensjonen 
Husøys egen miljøavtale!

 15. JUNI 2021

Kjøtt eller fisk? 
En fiskemiddag har 
halvparten så stort 
klimaavtrykk som en 
middag med kjøtt 

Matsvinn 
Hver tredje 
handlepose vi 
kjøper på butikken 
havner i søppla 

Olje 
1/3 av utslippene i 
verden kommer av 
at vi bruker olje og 
gass til ulike formål

TENK PÅ HVA SOM 
FORURENSER! 

1
KAN JEG GJØRE NOE 

SOM MINSKER 
FORURENSINGEN? 

2
TA GRØNNE VALG I 

HVERDAGEN! 
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