
Fase 3: Rapport til klimafællesskabet 
Udarbejdet af Favrskov Provstiudvalg i forbindelse med Favrskov Klimarapport 2020 
 

Menighedsrådet i  Udfyld med sognets/pastoratets navn 

 

 I  III VIII 
Nr. Klimaforslag Har gjort 

– eller er 
allerede i 
gang 

Kunne 
forslaget 
være 
aktuelt 
for jer? 
Ja/nej 

Hvilke forslag  
 
- kan I umiddelbart gå i gang med? 
SKRIV A 
 
- må I vente med? SKRIV B 
 
- er foreløbigt urealistiske. SKRIV C 

1.  Udskift oliefyr til varmepumper    

2.  Udskift gasfyr til varmepumper    

3.  Optimering af elforbrug til kirker og øvrige bygninger    

4.  Renovering af bygninger med dårligt energimærke    

5.  Renovering af bygninger med ”halvdårligt” energimærke    

6.  Reduktion af det opvarmede areal    

7.  Salg af præsteboliger    

8.  Etablering af solcellepark    

9.  Benzin- og dieselbiler erstattes delvist (75 %) af elbiler    

10.  Bilkørsel reduceres med 10 % til fordel for cykel    

11.  Spagnum erstattes helt af forskellige komposttyper    

12.  Maskiner på kirkegården elektrificeres    

13.  Kirkediger gasbrændes ikke    

14.  Kirkegårdens grusareal halveres    

15.  10 % af kirkegårdens areal tilplantes med træer og 
buske 

   

16.  Flere døde træer og mere kvas på kirkegården    

17.  Grandækning halveres i takt med ændrede 
gravstedstyper 

   

18.  Konventionelt dyrket pyntegrønt erstattes af økologisk    

19.  Indkøb af forårs- og sommerblomster halveres    

20.  Minimering af affald    

21.  Øget genanvendelse af affald    

22.  Minimering af madspild    

23.  Tømning af dagrenovation reduceres    

24.  Papirforbruget reduceres    

25.  Forbruget af afskårne blomster halveres    

26.  Lys og palmeolie til olielamper erstattes af LED    

27.  Sodavand og andre sukkerholdige drikke reduceres    

28.  Forbruget af kød reduceres    

29.  Køb årstidens frugt og grønt og lokale varer    

30.  Konventionelt dyrket kaffe erstattes med økologisk    

31.  Fokus på bæredygtige materialer ved vedligehold og 
anlæg 

   

32.  Køb genbrugsmøbler i stedet for nye    

33.  Lavbundsjorde udlægges som våde enge    

34.  10 % af jorden udtages til skovrejsning    

35.  Ingen hugst eller fjernelse af dødt træ i eksisterende 
skov 

   

36.  “Vild med vilje” i stedet for græsslåning    

 


