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MILJÖ

Kunskapshäfte om hur klimat & miljö



Naturligtvis om 
Klimat & miljö
Jordens klimat blir allt varmare, och det beror på människan. Utsläppen av 

koldioxid är den största orsaken till klimatförändringarna. Ökningen av den 

globala temperaturen leder till att glaciärer smälter, havsnivåer stiger och att 

väderförhållanden och naturkatastrofer blir mer extrema.

Människor drabbas hårt av klimatförändringarna och miljöförstöring, speciellt 

de som lever i fattigdom. Torka och översvämningar gör att människor 

tvingas flytta för att kunna försörja sig.

För att motverka klimatförändringarna krävs internationellt samarbete 

och långsiktiga, gemensamma mål för att minska utsläppen, hitta nya 

energilösningar och värna om jordens resurser. 

Du hänger väl med?

Källor: 

Vafab, Naturskyddsföreningen, Globalportalen, Naturvårdsverket, Boverket, Havs- och 
vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska 
undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten, Länsstyrelsen, Sopor.nu
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Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas.

Strålning
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 

skadliga effekter av strålning.

Hav i balans
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar 

produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust 

och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelse- 

samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande 

av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling 

främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra 

störningar.

Fjällmiljön
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk 

mångfald, upplevelse- samt natur- och kulturvärden. Verksamheter 

i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden så att en hållbar 

utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 

och andra störningar.

Sveriges miljömål
Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande 

generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta 

miljöarbete.

Klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska vara på en nivå som innebär att 

människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås för att den 

biologiska mångfaldenen ska bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställas och att 

andra mål för hållbar utveckling inte kan äventyras. Sverige har tillsammans med 

andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Grundvatten
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en 

god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Odling
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 

livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.
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Rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart 

sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska 

kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk 

variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 

rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 

kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Levande sjöar
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras 

variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 

biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 

vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar 

för friluftsliv värnas.

Giftri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits 

av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska 

mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras 

påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna 

av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Sveriges miljömål
Försuring
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen 

för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 

korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 

arkeologiska föremål och hällristningar.

Övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan 

på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till 

allsidig användning av mark och vatten.

Våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas 

och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 

samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 

till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 

ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 

och andra resurser främjas.

KL
IM

AT
 &

 M
IL

JÖ



Vad kan du och jag göra?
I Sverige måste vi halvera vår köttkonsumtion till 2030 för att vi ska nå klimatmålen. 

Det finns mycket du kan göra för att bidra till ett stabilare klimat – utöver att 

påverka politiker. Hur vi bor, hur vi transporterar oss, vad vi äter och hur våra 

pengar investeras spelar en stor roll i hur mycket utsläpp vi orsakar i vår vardag. Vår 

konsumtion av nya prylar står för en väsentlig del av våra växthusgasutsläpp genom 

de industrier som tillverkar dem. Och utsläppen fortsätter att öka. Våra politiker 

måste underlätta för en minskad och smartare konsumtion men vi kan alla hitta sätt 

att ändra vår livsstil.

Res miljövänligt
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- Ta cykeln eller gå, om möjligt. Du kommer spara energi, pengar, förbättra 

din hälsa och göra klimatet en tjänst.

- Använd kollektivtrafik och åk tåg istället för bil eller flyg. Låt resan bli en 

del av målet. Måste du absolut åka bil, så kör elbil och/eller gå med i en 

bilpool.

- Flyget släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tåget.

- Planera dina inköp så att du inte behöver slänga mat. I Sverige slänger vi 

i snitt en tredjedel av all mat vi köper. Klart dåligt för både klimatet och 

plånboken.

- Byt ut traditionella klassiker såsom julskinka, korv och köttbullar på 

julbordet mot växtbaserade alternativ. Det är både hälsosammare och 

bättre för klimatet. 

- Välj färska grönsaker efter säsong och byt ut biffen till bönor, kikärtor eller 

till exempel linser. 

- Handla ekologiskt, det besparar miljön massor av kemikalier.

Ät mer grönt och minska matsvinnet



Vad kan du och jag göra?
Spara energi (och pengar)
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- Skaffa en strömbrytare, dra ur sladden eller stäng av apparater som inte 

används.

- Stänger du av din tv med fjärrkontrollen fortsätter den att dra ström i 

standby-läge. Enligt Energimyndigheten kan 30–40 procent av all den 

energi som en apparat använder under en livstid vara standby-el.

- Gör smarta energisnåla köp. Innan du köper nya maskiner till hemmet 

undersök hur energikrävande de är. Billigare varor kan bli dyra i drift på 

elektricitet.

- Om du bor i hus; isolera och se över värmeläckage genom till exempel 

fönster.

- Minska utsläppen från ditt sparande, men öka ditt klimatsmarta och 

hållbara sparande. 

- Välj en bank, fondförvaltare eller ett försäkringsbolag som kan hjälpa dig. 

Ta del av tips och rapporter.

Minska utsläppen från ditt sparande



Vad kan du och jag göra?
Sopsortera
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- Farligt avfall görs ofarligt. Det är mycket viktigt att farligt avfall tas 

omhand på rätt sätt. Felaktig hantering av farligt avfall kan få allvarliga 

konsekvenser för djur, natur och miljö. Det är dessutom kostsamt och 

svårt att sanera om avfallet hamnar på fel ställe.

- Matavfallet blir fordonsbränsle och gödsel. Biogas är ett miljövänligt 

fordonsbränsle där utsläppet av växthusgaser är nästan obefintlig. Av 

matavfallet blir det dessutom gödsel till lantbrukare.

- Sparar på jordens naturresurser. Istället för att ta ny råvara från jordklotet, 

används återvunnet material som t ex papper, metall, plast, glas.

- Sparar energiförbrukning. När återvunnet material används i 

tillverkningen av olika produkter går det åt mindre energi jämfört med 

att använda nya råvaror. Denna energibesparing innebär att utsläppen av 

olika miljöstörande ämnen blir lägre.

- Produktion av el och värme. Avfall som inte kan materialåtervinnas blir 
energi i form av el och värme.

- Prata med vänner och bekanta. Ju fler vi blir som pratar om klimatet och 

den nödvändiga omställningen, desto större chans har vi att den blir av. 

Forskning visar att det räcker med att 25 procent av en grupp driver en 

förändring, för att de ska kunna få majoriteten med sig.

- Gå i bräschen - inspirera andra. Vi människor är flockvarelser. De flesta 

av oss vill göra som omgivningen gör. För de flesta vill inte halka efter 

och fortsätta göra något som känns unket och passé. Bjud på vegomat 

och förklara varför du äter mindre/inget kött. Eller ge bort begagnade 

presenter och berätta varför du valt att dra ned på shoppingen av nya 

prylar och kläder.

- Kontakta politikerna. Våra politiker behöver känna folkets tryck för att 

agera.

- Gå med i en organisation. Det finns flera organisationer som kämpar för 

en frisk planet.

- Rösta för klimatet. Ta reda på hur de olika partierna vill driva klimat- och 

miljöfrågor.

- Engagera dig politiskt. Tycker du att politikerna gör för lite för klimatet, 

miljön och framtiden? Gå med i ett politiskt parti och förändra inifrån.

Påverka andra



Vad kan du och jag göra?
Byt till förnybart
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- Var med i solrevolutionen. Har du ett hus eller ett sommarställe, sätt upp 

solpaneler och producera egen ren el!

- Installera energieffektiva värmesystem om du t.ex. bor i hus.

- Se över ditt elavtal och byt till förnybar el.

- Överdosera inte tvätt- och sköljmedel, prova en halv tablett till 

diskmaskinen.

- Köp bra tvätt- och rengöringsmedel märkta till exempel ”Bra Miljöval” 

eller ”Svanen”. 

- Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel.

Undvik gifter



Vad kan du och jag göra?
Konsumera mindre och smartare
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- Genom att efterfråga varor som är hållbara och närproducerade så 

påverkar du handeln.

- Istället för att köpa nytt; byt kläder, accessoarer och andra saker med 

vänner och bekanta. 

- När du köper ett plagg second hand sparas hela 97 procent energi jämfört 

med om samma plagg hade nyproducerats. 

- Visste du att vi har en momslättnad på reparationsservice i Sverige? Det 

betyder att det är mer hållbart både för planeten och din plånbok att 

reparera istället för att köpa nytt.

- Återvinn och köp second hand. Istället för att köpa ett nytt soffbord gör 

ett eget av till exempel en lastpall och en pallkrage.



Återvinna
Om vi inte kan återanvända är målet att återvinna material i så stor 

utsträckning som möjligt. Anledningen till att återvinning är bra och 

viktigt är att vi sparar mycket av jordens resurser, genom återvinning 

sparas dessutom mycket energi jämfört med nyproduktion av material. I 

Sverige har vi producentansvar på en mängd produkter för att stimulera 

producenterna att ta fram produkter som är lämpliga för återvinning. 

Producentansvaret innefattar bland annat batterier, bilar, däck, elektronik 

och lampor, förpackningar, returpapper och läkemedel.

Energiutvinna
Det som inte kan återvinnas eldas i förbränningsanläggningar där 

energin i materialen utvinns som el och värme. Hit kommer restavfallet, 

det som inte sorteras ut för återvinning.

Deponera
Om avfallet inte kan tas om hand på något annat sätt deponeras det 

på soptipp. Det är det sämsta alternativet och gäller avfall som inte kan 

användas som en resurs.

Avfallstrappan
För att uppnå bästa möjliga avfallshantering arbetar VafabMiljö enligt 

Avfallstrappan, ett EU-direktiv som beskriver hur avfallet ska tas om hand på bästa 

sätt för miljön.

Avfallstrappan kallas ibland även för avfallshierarkin och består av fem nivåer som 

stegvis beskriver hur avfall ska hanteras och behandlas. Det översta steget som 

vi strävar mot är att minska avfallet genom att förebygga att det uppstår avfall 

överhuvudtaget.

Minska avfallet
Överst på avfallstrappan och det bästa för miljön är att försöka minimera avfallet 

som uppstår. Idag använder vi mer resurser än jorden kan producera vilket inte är 

hållbart. Vi behöver bli mer resurseffektiva och minska vår miljöpåverkan. Detta kan 

ske både genom att producenter utvecklar bättre tillverkningsmetoder och mer 

hållbara produkter, men också genom att vi förändrar våra konsumtionsmönster och 

blir mer medvetna om hur vi påverkar miljön när vi handlar nya saker. 

Återanvända
Att återanvända produkter är steget bättre än återvinning då vi kan laga, skänka 

bort eller sälja saker vi inte längre har behov utav. Att handla second hand och 

begagnat är riktigt bra för miljön eftersom vi inte behöver ta några nya resurser 

från jorden utan gör det mesta av det vi redan tagit. Det finns andra exempel på 

återanvändning, som att låna böcker på biblioteket, hyra eller låna saker istället för 

att köpa egna.
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