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Um vit einki gera
Halda vit á við at økja um útlátið av veðurlagsgassum, hækkar
miðalhitin á jørðini, og broytingar fara at merkjast. Avleiðingarnar kunnu m.a. vera:
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Útlát av veðurlagsgassi – %-býti millum orkubrúkarar.

Yvirlit yvir útlát av veðurlagsgassi, sum Umhvørvisstovan hevur gjørt, vísa, at CO2-útlátið frá privata brúkaranum er áleið
30 % av samlaða føroyska útlátinum.

• Ísurin bráðnar – Pólísurin er longu nógv minkaður. Somuleiðis eru jøklar kring heimin munandi minkaðir, og summir
eru horvnir heilt tey seinastu 10-20 árini.
• Høvini rísa – Tá ið ísurin á landi bráðnar, rísa heimshøvini.
• Lond og samfeløg hvørva – Tá ið høvini rísa, verða nógv av
heimsins samfeløgum hótt av áhaldandi vatnflóð. Serliga eru
tað viðbreknu samfeløgini á teimum lágu oyggjunum, sum
eru í vanda fyri at verða týnd.
• Ódnir herja við oyðileggjandi megi, ið elva til samfelagsliga
og búskaparliga afturgongd.

Stórur partur av útlátinum av veðurlagsgassi stavar frá óneyðugari nýtslu og spilli. Hetta ber í sær púra óneyðugt CO2-útlát, sum ongan týdning hevur fyri okkara livifót, men bert er
til bága fyri umhvørvið. Harnæst keypa vit nógvar vørur, sum
verða tveittar burtur, og tað kostar eisini nógv óneyðugt útlát.
Tí snýr tað seg í stóran mun um at broyta hugburð og skifta
ringar vanar út við góðar. Í hesum faldara verður víst á nøkur
góð ráð – nakrar skjótt syftar seiðir, sum vit kalla tey – ið
kunnu vera við til at minka um CO2-útlátið frá tí privata
brúkaranum.
Skjótt syftir seiðir eru átøk, ið kunnu fremjast lutfalsliga
skjótt og lætt, og sum kunnu minka munandi um útlátið.

• Skerpingur og hungursneyð, aðrastaðni grimdarregn og
vatnflóð.
• Á okkara leiðum kann avleiðingin vera bæði økt avfall og
fleiri ódnir, umframt ávirkan á fiskastovnar og plantu- og
djóralívið sum heild.
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Minka um spill og óneyðuga nýtslu –
tú verjir umhvørvið og sparir pening!
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Skjótt syftir seiðir,
tá ið tú keypir…

• Ver umhugsin, tá ið tú keypir. Keyp ikki meira
enn neyðugt. Kanningar vísa, at í miðal 20% av
øllum keyptum matvørum enda í ruskílatinum.
• Hygg eftir orkumerkinum á hvítvørum, og keyp
tað, sum er minst
orkukrevjandi. Tað
er ofta bíligari sum
frá líður.

A++

• Brúka plastikkposan fleiri ferðir, ella fá tær
keypsnet úr klæði.

Skjótt syftir seiðir
heima við hús…

• Sløkk altíð ljósið í rúmum, har eingin er.

• Avmarka sum heild nýtsluna av bilinum.

• Skift perurnar út við spariperur.

• Gakk ella súkkla til arbeiðis, til handils o.a.

• Minka „stand-by-nýtsluna“. Flestu el-tól brúka
eisini streym, tá ið tey eru á „stand-by“.

• Brúka felagsferðslu.

• Lat ikki løðarar standa í stikkkontaktini, tá ið teir
ikki verða brúktir, tí tá brúka teir eisini orku.

• Um tú skalt keypa bil, keyp tá ein, ið er
orkusparandi.
• Lat ikki bilin standa í tómgongd.

• Lækka innihitan. Tú sparir 7% í orkunýtslu,
lækkar tú innihitan 1°C.

• Lækka ferðina á bilinum. Minkar ferðin 10
km/t, minkar CO2-útlátið við 5%.

• Drag gardinurnar fyri, tá ið tað er kalt úti.

• Koyr við javnari ferð. Tað er orkukrevjandi
at økja ferðina og síðani bremsa.

• Endurnýt og keyp brúkt klæðir, innbúgv og
annað.

• Fyll vaskimaskinu og uppvaskimaskinu heilt,
áðrenn tær verða tendraðar.

• Keyp vørur, ið bera umhvørvismerki, eitt nú
norðurlendska Svanamerkið ella ES-blómuna.

• Avmarka nýtslu av turkitrumlu. Turka klæðir úti.

Hesin prentlutur er prentaður á Føroyaprent á Svanamerkt endurnýtslupappír.

Skjótt syftir seiðir
í ferðsluni…

