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• Vi vil gå tom for ressurser.

• Vi vil drukne i avfall og giftstoffer.

• Vi vil få problemer knyttet til habitatødeleggelse og/eller tap av biologisk 

diversitet

Klimaendringer og miljø







Lykke og inntekt



Fra Wikipedia:

(engelsk: sustainability) er et begrep som 
brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, 
institusjonelle og miljømessige sider ved 
menneskelige samfunn.

Bærekraft



Verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet 
og stoppe klimaendringene innen 2030:

Bærekraftsmålene



12: Ansvarlig forbruk og produksjon



Det ligger i vår identitet å 
jobbe med bærekraft. 

Krokvokst, Mari Fallet Mosand



• Kortreist

• Stedegent

• Unike produkter

• Spesialdesignet

• Lokale råvarer

• Lokal forankring

• Tradisjoner

• Historie bak

• Liten belastning på miljø

• Gjenbruk

Husflid er bærekraftig!



«Vi knytter oss til det vi strever for!»



Illustrasjon: Fashion Revolution, www.fashionrevolution.org 





Tradisjonshåndverk og materialkunnskap skal styrkes 
som virkemiddel for å gjøre oss til ansvarlige 
forbrukere.

Mål





• Hvilke materialer velger vi?

• Hva er kvalitet?

• Hvordan får vi ting til å vare?

Vi kan bidra!



Illustrasjon: Egen modell



Ta vare 
på det vi 
har



#fikselaug



#fikselaug



1 samling i månaden

på Grønt Senter

2,5 timar

Husflidskonsulenten

fagleg ansvarleg

Organisering



Om lag 30 minutt

Nytt tema kvar gong

Knytta til materialar og teknikkar for 

Reparasjon og bruk

Fagleg påfyll



Nokre erfarne 

og nokre uerfarne..

-men alle har med plagg 

dei vil fikse!



11.03.2019

3 ullgenser/ulltrøye
2 kofter
1 dongerijakke
6 dongeribukser
4 nålebrev 
1 collegegenser
2 bukser
2 skjorte/bluse
2 ullbukser
3 kosedyr
3 sokker
3 vottar
3 ullstrømpebukser
1 pysjamas
1 pennal

«Fikse-rekneskap»





Fiksing

• Legge opp bukser

• Glidelås, skifte ut / vedlikehold

• Spikke nye skaft på kjøkkenredskap

• Reperasjon av strikkeplagg

• Skopuss/pleie av skinnprodukt

• Materiallære

• Stell og oppbevaring av tekstiler

• Lappe, stoppe, sy i knapp etc.  





HOLDBART OG HUGALT

Hugalt å drive på med noe
en virkelig kan.

UTTALE: [hu:`galt]
ETYMOLOGI: til hug; jf. norrønt hugall 'oppmerksom'
BETYDNING OG BRUK: behagelig; trivelig; morsom
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