
 

 

Vart är världen på väg? 
 

Guide till Gävlebor som vill hjälpa till att nå miljömålen. 
 

 
 

        
        

        
 

Illustrationer: Tobias Flygar 
 

 

creo




 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 



 

 
 
 

Bakgrund 
 
 
 
Vår livsmiljö håller allvarligt på att förändras. För att våra barn, barnbarn och deras barn i kommande generationer 
ska få samma förutsättningar som oss, måste vi snabbt ändra vårt beteende. 
 
I april 1999 antog riksdagen mål som ska säkerställa en långsiktigt hållbar utveckling i Sverige. Målen beskriver 
den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är hållbara på lång sikt. Strävan är att 
vi till nästa generation ska ha löst de stora miljöproblemen. Det betyder att alla viktiga åtgärder i Sverige ska vara 
genomförda till år 2020 (2050 då det gäller klimatmålet). Naturen behöver dock tid för att återhämta sig och i några 
fall kommer vi inte att hinna nå den önskvärda miljökvaliteten, även om stora insatser görs.  
 
För att vi ska klara generationsmålet krävs ett stort engagemang hos många aktörer i samhället, både i Sverige och i 
andra länder. Teknikutveckling kan bidra till att lösa några av problemen. Det kan också behövas mer 
genomgripande samhällsförändringar. 
 
Vad orsakar problemen 
Ett fåtal aktiviteter - transporter, energianvändning, och vårt materialistiska slit och slängsamhälle orsakar flera 
av dagens miljöproblem. Därför kan vissa åtgärder leda till att mer än ett miljömål nås. Som en följd av detta har 
riksdagen fastställt att tre strategier ska vara vägledande i arbetet med miljökvalitetsmålen.  
 
1. Effektivare energianvändning och transporter 
Minska utsläppen från energi- och transportsektorerna. 
 
2. Giftfria och resurssnåla kretslopp 
Välj produkter som medger energi- och materialsnåla kretslopp och som minskar spridningen av miljögifter. 
 
3. Ökad hänsyn 
Visa hänsyn för känslig natur, skyddsvärda kulturmiljöer och människors hälsa vid utnyttjande av mark, vatten och 
andra naturresurser. 
 
 
Kommunens lokala miljömål 
De lokala miljömålen som Gävle Kommun antagit är ett beslut om vad Gävle Kommun ska göra för att sträva mot 
de nationella målen om hållbar utveckling. Gävle kommuns lokala miljömål är inriktade på de områden där 
kommunen har störst rådighet. Genom att kraftsamla kan vi få en större effekt på miljöarbetet. Men om vi ska nå 
miljömålen måste alla vara aktiva: kommunen, verksamheter och inte minst Gävleborna själva! Denna 
informations- och inspirationsskrift är ett första steg i att väcka liv i den lokala miljödebatten och det lokala 
miljötänkandet. Nu ska vi få diskussionerna att sträcka sig bortom rösterna för och emot källsortering och 
sopspioner. 
 
Du och jag 
Ordspråket ”Många bäckar små gör en stor å” är lika relevant som någonsin. Därför vill vi tipsa om vardagsnära 
handlingar som var och en av oss – du och jag – kan göra för att bidra till att miljömålen nås.  
 
För att det ska vara möjligt att nå målen inom en generation behöver vi människor genomföra ett stort antal 
åtgärder. De flesta är ganska omfattande, och berör oss alla i samhället. Men det är inte bara de storslagna besluten 
som har en roll att spela. Vad vi gör som individer hemma och på jobbet har också stor betydelse.  
 
Här nedan har vi försökt visa vad vi som medborgare kan göra för att hjälpa till för att vi ska nå de olika målen, 
tillsammans med en kort sammanfattning om bakgrunden. Lycka till! 
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1. Begränsad klimatpåverkan 
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar 
stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.”  
 
Gå, cykla eller res kollektivt när det är möjligt 
Mer än varannan resa som görs med bil i Gävle är kortare än fyra kilometer.  Låt bilen stå ibland och gå, cykla eller 
åk kollektivt istället.  
Varför? Att gå eller cykla ger inte några utsläpp alls och du får motion på köpet.  
Om ett stort antal människor åker buss, spårvagn, tunnelbana eller tåg i stället för bil till jobbet (eller vid andra 
resor) blir utsläppen av växthusgaser som påverkar klimatet mycket mindre.  
 
Kör och använd bilen mer sparsamt 
Lär dig köra sparsamt (”ecodriving”) och se till att lufttrycket i däcken är tillräckligt högt. Om du ska byta bil så 
välj en bil som drar mindre bränsle eller en bil som går på förnybart drivmedel.  
Om du inte har behov att köra bil varje dag - Gå med i en bilpool!  
 
Varför? När du kör sparsamt och har rätt lufttryck i däcken minskar bränsleförbrukningen och om du har en bil som 
går att köra på förnybara drivmedel minskar utsläppen av koldioxid. Är du med i en bilpool har du tillgång till nya 
bilar och det har även visat sig att bilåkandet minskar när man är med i en bilpool. Då blir också ditt bidrag till 
växthuseffekten mindre.  
Spara på energin i ditt hem 
Spara energi genom att t.ex. täta dragiga fönster och sänka värmen i bostaden när du reser bort. Se till att värmen 
från elementen kan komma ut i rummet och inte hindras av stora möbler som står framför. Använd mindre 
varmvatten genom att duscha istället för att bada. Byt gärna till snålspolande duschmunstycke.  
 
Varför? Du minskar ditt bidrag till växthuseffekten när du använder energin effektivare. I Sverige står hushållen för 
nästan hälften av koldioxidutsläppen. 
 
 
Bakgrund 
Klimatet har förändrats under de senaste 150 åren. De flesta är överens om att det delvis beror på att koldioxid och 
andra s.k. växthusgaser släpps ut i atmosfären från människans olika verksamheter. Om utsläppen fortsätter som nu 
ökar risken för att klimatsystemet påverkas på ett farligt sätt. Detta kallas för "växthuseffekten".  
 
Förbränning av olja och gas – fossila bränslen – svarar för det största bidraget till växthuseffekten både i Sverige 
och i övriga världen. Utsläppen av koldioxid från transporter ökar hela tiden. Icke-fossila bränslen – t.ex. trä – 
bidrar inte till att klimatet förändras. Därför är det bra att andelen förnybara energislag i Sveriges energiförsörjning 
har ökat. 
 
Förändringarna i klimatet bedöms bli större vid våra nordliga breddgrader än i världen i genomsnitt. Om 
temperaturen ökar med ca 2,5 grader globalt under de närmaste 50–100 åren kan ökningen bli ca 4 grader i Norden. 
Mängden nederbörd kan också komma att påverkas kraftigt. Effekterna av växthuseffekten kan bli omfattande för 
t.ex. jord- och skogsbruket. Känsliga miljöer (ekosystem) i fjällen och Östersjön kan skadas så allvarligt att de går 
förlorade. 
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2. Frisk luft 
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.” 
 
Utnyttja kollektivtrafiken mera 
Ofta väljer vi transportform av gammal vana. Pröva att åka kollektivt till jobbet. Om du bara ska ta dig korta 
sträckor är det allra bästa om du kan gå eller cykla. 
 
Varför? Ju fler som lämnar bilen hemma desto mindre mängd luftföroreningar blir det. 
 
Använd motorvärmare och välj dubbfria vinterdäck 
Det räcker med att ha på motorvärmaren ca två timmar åt gången. Stå inte på tomgång, och lär dig köra skonsamt 
(”ecodriving”).  
 
Varför? Utsläppen av skadliga ämnen blir lägre om du gör på detta sätt. Moderna dubbfria vinterdäck för nordiska 
förhållanden är i de flesta situationer lika trafiksäkra som dubbdäck men det bildas inte lika mycket slitagepartiklar.  
 
Elda inte på tomten 
Elda inte ditt trädgårdsavfall och annat skräp på tomten, utan kör det till närmaste miljöstation. 
 
Varför? Sådan förbränning ger stora utsläpp av partiklar, kolväten och dioxiner. 
 
 
Bakgrund 
Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt och medför i medeltal flera månaders förkortad 
livslängd. Skogens träd och jordbrukets grödor skadas av ozon vilket medför stora kostnader. Luftföroreningar 
påverkar också material som metall, gummi, plast och kalksten så att de bryts ned snabbare. Därigenom skadas t.ex. 
byggnadskonstruktioner och föremål som är kulturhistoriskt värdefulla. 
 
De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. De lokala 
utsläppen kommer framför allt från vägtrafiken och från enskild uppvärmning med ved. Arbetsmaskiner som 
gräsklippare, motorsågar och grävmaskiner bidrar också med stora mängder. 
 
De samlade lokala utsläppen från alla länder orsakar att föroreningar transporteras långa vägar med vinden. Därför 
pågår ett omfattande arbete inom EU för att begränsa långväga lufttransport och utsläpp av ämnen som bildar 
marknära ozon. 
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3. Bara naturlig försurning 
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och 
vatten tål.” 
 
Åk kollektivt i stället för bil så ofta du kan 
Försök att använda olika resslag efter behov. Vissa dagar kanske bilen inte behöver vara ett första hands alternativ,  
det kanske går lika bra att resa med buss eller tåg när du ska resa en längre sträcka. 
 
Varför? Om ett stort antal människor åker buss, spårvagn, tunnelbana eller tåg i stället för bil till jobbet blir 
utsläppen av försurande kväveoxider mycket mindre.  
 
Klipp gräsmattan med handdriven maskin 
Om det inte är möjligt för dig kan du välja en el-, batteri- eller bensindriven gräsklippare som är miljömärkt.  
 
Varför? Bensindrivna gräsklippare som inte uppfyller Svanenmärkningens krav släpper ut stora mängder 
försurande ämnen.  
 
Köp eldningsolja av miljöklass 1 om du har oljepanna 
Om du fortfarande eldar med olja för uppvärmning och ännu inte har haft möjlighet att byta uppvärmningsmetod 
bör du elda med en olja som påverkar miljön så lite som möjligt innan du konverterar. 
 
Varför? Med denna olja släpper du ut så lite försurande, övergödande och klimatpåverkande ämnen som möjligt 
när du värmer bostaden med oljeeldning. 
 
 
Bakgrund 
Trots att försurningen i Sverige har minskat bedöms mer än en femtedel av skogarna, fjällen och sjöarna vara 
försurade p.g.a. människans olika verksamheter. Det som förorsakar försurningen är utsläpp från transporter, 
energianläggningar, industri och jordbruk. Svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak är de ämnen som har störst 
betydelse för försurningen. Skogsmarken kan även försuras genom själva skogsbruket – alltså inte bara genom 
nedfallet av försurande luftföroreningar.  
 
Den största delen av de försurande ämnen som faller ner över Sverige har förts hit med vindarna från andra länder. 
Det finns internationella avtal som behandlar just problemet med att luftföroreningar inte känner några nationella 
gränser. 
 
Försurningen har effekter på växter och djur, främst i sjöar och vattendrag. Försurande ämnen i nederbörd, luft, 
vatten och mark gör att material vittrar snabbare. Därigenom skadas t.ex. byggnader och även föremål som är 
kulturhistoriskt värdefulla som statyer och utsmyckningar på byggnader. I mark påverkas rörledningar och 
fornlämningar. Också människans hälsa kan påverkas, t.ex. av dricksvatten från försurade brunnar. 
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4. Giftfri miljö 
”Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan 
hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.” 
 
Medvetenhet i kemikaliehanteringen 
Undvik att använda kemikalier i onödan, och använd miljömärkta kemiska produkter så långt det är möjligt. Se 
också till att förvara alla kemikalier utom räckhåll för småbarn.  
 
Varför? Vi vet att de miljömäkta produkterna åtminstone är mindre skadliga än sådana som inte är miljömärkta. 
Hushållskemikalier är också den vanligaste orsaken till förgiftningstillbud bland småbarn. 
 
Sortera ditt farliga avfall och lämna det till återvinning 
Kasta inte farligt avfall i hushållssoporna och häll inte ut oljor och lösningsmedel i avloppet eller i naturen. 
 
Varför? Farliga ämnen kan annars komma ut och orsaka skada i miljön. Var särskilt noga med färger, 
lösningsmedel, andra hushållskemikalier, batterier och elektronisk utrustning.  
 
Välj ekologiska livsmedel så långt du kan 
Välj av det växande utbudet av ekologiska och kravmärkta livsmedlet när du handlar. Kravmärket är en garanti för 
att produkterna är ekologiskt odlade. KRAV står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar. 
 
Varför? I ekologisk odling används betydligt mindre kemiska bekämpningsmedel. 
 
 
Bakgrund 
Vi saknar fortfarande mycket kunskap om vad det är för egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar 
människors hälsa och miljön. Därför är det svårt att begränsa riskerna. Vad vi vet är dock att vissa kemiska ämnen 
har negativa effekter på både vår hälsa och miljön. Genom EU:s förslag till ny kemikalielagstiftning, REACH, 
kommer många av bristerna med kemiska produkter att kunna avhjälpas. 
 
Hittills har mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter registrerats i Kemikalieinspektionens 
produktregister. Ännu fler ämnen ingår i t.ex. bilar, kläder, plastartiklar och byggnadsmateriel. Vi vet inte hur 
många okända ämnen som kommer in i Sverige via importerade varor. Ytterligare kemiska ämnen bildas 
oavsiktligt i industriella processer.  
 
Det är när kemiska produkter, varor och byggnader m.m. tillverkas, används och skrotas som de kemiska ämnena 
kommer ut i miljön. Det är då risken finns att människorna utsätts för dem. Några procent av befolkningen har t.ex. 
för höga halter av kadmium i njurarna. PCB och bromerade flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk. En miljon 
svenskar har besvär som hänger samman med kemiska ämnen i inomhusmiljön. På vissa platser, t.ex. där industrier 
och bensinstationer har legat, är det särskilt stora mängder föroreningar i marken. Länsstyrelserna beräknar att det 
finns ca 50 000 sådana förorenade områden.
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5. Skyddande ozonskikt 
 
 

”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.”  
 
Lämna uttjänta kylar och frysar till återvinningen 
När du byter ut din gamla frys eller kyl ska du lämna den till återvinningscentral så att det freon som den eventuellt 
innehåller tas om hand och inte kommer ut i miljön.  
 
Varför? När freon kommer ut i atmosfären skadas ozonskiktet så att det blir tunnare. Då minskar dess förmåga att 
skydda oss från den skadliga UV-strålningen från solen. 
 
Byt ut brandsläckare med halon och lämna till återvinning 
Brandsläckaren i din fritidsbåt kan innehålla halon och ska i så fall bytas ut och återvinnas. Kontrollera 
brandsläckaren nästa gång du tar en tur med båten. 
 
Varför? Halon är också skadligt för ozonskiktet eftersom det innehåller brom.  
 
Välj inhalatorer utan freon om det är möjligt 
Vissa astmainhalatorer innehåller fortfarande freon. Om det är medicinskt möjligt ska du välja en inhalator utan 
freon. 
 
Varför? När freon kommer ut i atmosfären skadas ozonskiktet så att det blir tunnare. Då minskar dess förmåga att 
skydda oss från den skadliga UV-strålningen från solen. 
 
 
Bakgrund 
Ozonskiktet skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför 
innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för t.ex. hudcancer, nedsatt immunförsvar 
och starr. I miljön kan ekosystem på land och i vatten skadas, liksom jordbruksgrödor och skog. Också olika 
material kan ta skada av för mycket UV-strålning.  
 
Orsaken till uttunningen är att ämnen som bryter ned ozon har släppts ut i atmosfären. Där finns de ofta kvar länge, 
vilket betyder att ozonskiktet påverkas av utsläppen under flera årtionden.  
 
Ämnen som bryter ned ozonskiktet är t.ex. vissa klorerade lösningsmedel, klorfluorkarboner (CFC) och 
klorfluorkolväten (HCFC). CFC och HCFC finns i bl.a. kylskåp, anläggningar för luftkonditionering och 
skumplast. Även utsläpp av partiklar och vattenånga från flygplan som flyger på hög höjd påverkar ozonskiktets 
tjocklek, liksom halten av växthusgaser i atmosfären.  
 
Över Antarktis är uttunningen ca 50 % under vårmånaderna september – oktober. På våra breddgrader har 
uttunning av ozonskiktet på upp till 5–10 % observerats under de senaste 20 åren.
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6. Säker strålmiljö 
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i 
den yttre miljön.” 
 
Sola försiktigt 
Var försiktig när du solar, och skydda särskilt dina barn från UV-strålningen.  
 
Varför? UV-strålning – från både solen och solarier – kan orsaka hudcancer. Barn är särskilt känsliga. 
 
Lämna brandvarnaren till återvinningen 
Har du en brandvarnare som du ska kassera så lämna den till kommunens elektronikåtervinning.  
 
Varför? Den kan innehålla en liten mängd av det radioaktiva ämnet americium. Mängden i en enstaka brandvarnare 
är dock så liten att den inte är farlig i sig, utan problemet uppstår först när alla våra brandvarnare så småningom ska 
kasseras och americium kanske okontrollerat hamnar i naturen. 
 
Använd mobilen med förnuft 
Välj mobiltelefon med lågt s.k. SAR-värde (riktvärdet som tillämpas för att bedöma strålrisken). Använd 
”handsfree” och undvik långa samtal, främst i bilar som saknar yttre antenn.  
 
Varför? En princip inom all riskhantering är att om det finns enkla och billiga sätt att minska exponeringen för ett 
ämne eller en verksamhet så bör man göra det, även om den vetenskapliga misstanken om hälsoeffekter är svag 
eller osäker. 
 
 
Bakgrund 
I människans miljö har det alltid funnits strålning. Den kommer från rymden, solen och från radioaktiva ämnen i 
marken och vår egen kropp. Under det senaste seklet har människan utvecklat metoder för att skapa och dra nytta 
av strålning inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda röntgenteknik och genom att 
använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålningen kan alltså vara till nytta, men den kan också orsaka skada.  
 
Kärnkraftverk släpper ut små mängder radioaktiva ämnen till omgivningen. Med hjälp av olika tekniska lösningar 
minimeras dock dessa så att de inte medför risker för människors hälsa eller för miljön. Det använda kärnbränslet 
är starkt radioaktivt och farligt under en mycket lång tid. En utmaning är därför att bygga ett säkert slutförvar i 
berggrunden för kärnbränsleavfallet.  
 
Hur mycket ultraviolett strålning (UV) var och en utsätts för styrs i hög grad av vår livsstil och våra solvanor. Ökad 
exponering för UV-strålning från solen och solarier bedöms orsaka flertalet fall av hudcancer. Både den totala UV-
dosen och allvarliga brännskador i unga år anses ha betydelse.  
 
Ännu är kunskapen om effekterna av strålning från elektromagnetiska fält runt t.ex. mobiltelefoner och 
högspänningsledningar varken fullständig eller entydig. Det krävs ytterligare forskning för att få veta hur det ligger 
till. I vissa studier har man sett biologiska effekter, men man har inte kunnat se om de är skadliga för hälsan. 
Statens strålskyddsinstitut bevakar noga all forskning inom området.
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7. Ingen övergödning 
”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors 
hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten.” 
 
Sköt om din avloppsanläggning 
Om du har eget avloppssystem bör du se till att avloppsvattnet renas som det ska. Kolla med din kommun som vet 
vilka krav som gäller. 
 
Varför? En stor del av de gödande ämnen som kommer ut i vattendragen kommer från de omkring en miljon 
enskilda avlopp som finns i Sverige.  
 
Tvätta med förnuft 
Använd miljömärkt tvättmedel och undvik överdosering. Välj fosfatfritt medel om du inte är ansluten till 
avloppsreningsverk.  
 
Varför? Om vi tvättar våra kläder med tvättmedel som göder algerna blir visserligen kläderna lika rena som med 
andra medel, men våra sjöar, vattendrag och grundvatten blir ”smutsiga”.  
 
Ät mer vegetarisk mat och mindre kött 
Låt en större andel av det du äter vara vegetarisk, ät mer frukt, grönsaker och rotfrukter. Använd gärna 
tallriksmodellen när du fyller din tallrik. För extra miljöpoäng, servera kravmärkta produkter. 
 
Varför? Utsläppen av de gödande ämnena kväve och fosfor från jordbruket minskar om antalet djur som föds upp 
med odlat foder minskar. Samtidigt har betesmarker stor betydelse för den biologiska mångfalden. Kravmärkta 
produkter är bäst i klassen när det gäller att minska övergödningen. 
 
 
Bakgrund 
Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. Dessa näringsämnen hamnar i 
miljön t.ex. genom nedfall från luften av kväveoxider från trafik och kraftverk. Andra källor till övergödning är 
ammoniak från jordbruket och fosfor i utsläpp från avloppsreningsverk och industrin. Ämnena förs i sin tur med 
vattendragen till sjöar och hav.  
 
Problemen med övergödning finns framför allt i södra Sverige, men tecken finns även i fjällområdena. 
Växtligheten förändras successivt när kväve lagras upp i marken i skogar, ängs- och betesmarker. Arter som är 
anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan. 
 
I havsmiljön är övergödning ett av de allvarligaste hoten. Den orsakar bl.a. algblomning, som leder till att vattnet 
blir grumligt, tångbältena minskar och artsammansättningen förändras. I värsta fall uppstår syrebrist på bottnarna. 
Även många sjöar och vattendrag är kraftigt övergödda, och effekterna är i stort sett samma som i havet.  
 
Om det är giftbildande alger som orsakar blomningen kan hälsan hos både människor och djur hotas. Hälsoproblem 
hos människor kan också uppstå genom att grundvattnet i områden med intensivt jordbruk kan ha höga halter av 
nitrat. Särskilt små barn är känsliga för nitrathaltigt dricksvatten. 
 
Nedfallet av kväve i Sverige kommer till 75–80 % från andra länder. Utsläppen av ämnen som orsakar övergödning 
regleras internationellt genom t.ex. Göteborgsprotokollet och EG:s nitratdirektiv, takdirektiv och ramdirektiv för 
vatten.
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8. Levande sjöar och vattendrag 
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras.” 
 
Visa hänsyn i naturen 
Visa hänsyn mot naturen när du åker motorbåt, fiskar eller lägger till med kanot längs stränderna.  
 
Varför? Strandmiljöerna är mycket värdefulla för de växter och djur som finns både i vattnet och på stranden. 
Samtidigt är de känsliga för störningar. 
 
Blanda inte in främmande djur i naturen 
Töm inte ut ditt akvarium i naturen, och sätt inte ut signalkräftor eller andra djur- och växtarter i sjöar och 
vattendrag – inte ens i den minsta bäck! 
 
Varför? Växter och djur som inte hör hemma i Sveriges natur kan sprida sig okontrollerat och ”kväva” de inhemska 
arterna, och de kan också sprida sjukdomar (t.ex. kräftpest).  
 
Hjälp till att skydda 
Hjälp till att bevara lämningarna av gamla kvarnar, flottningsleder, sjöbodar och andra spår efter människornas liv 
vid vattnet. 
 
Varför? Vårt kulturarv binder samman tidigare generationer med kommande, och kulturarvet är viktigt för att vi 
ska känna att vi ingår i ett sammanhang. 
 
 
Bakgrund 
Sjöar och vattendrag är viktiga för olika växt- och djurarter – den biologiska mångfalden. Även vi människor har 
nytta och nöje av dem; vi fiskar, åker båt, badar, och vi utvinner dricksvatten och vattenkraft.  
 
Många växt- och djurarter är beroende av att vattendragen får flöda fritt, och att vattenståndet kan variera naturligt. 
Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga nära stranden eller reglera vattenflödet för kraftverkens 
behov. I vissa områden måste vi skydda vattenmiljöerna från sådana verksamheter, och från jord- och skogsbruk. 
Det är emellertid inte bara naturlivet som behöver skydd utan även vissa kulturmiljöer i eller nära vatten, t.ex. 
flottningslämningar, gamla kvarnar eller hyttor.  
 
Växt- och djurarter som inte förekommer naturligt i Sveriges miljö kallas främmande arter. De kan påverka våra 
miljöer och arter negativt om de kommer ut i naturen. Ett exempel är signalkräftan, som kommer från 
Nordamerika. Den är bärare av kräftpesten och samtidigt immun mot den. Det faktum att signalkräftor har satts ut i 
svenska vatten har påskyndat att antalet inhemska flodkräftor har minskat katastrofalt.
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9. Grundvatten av god kvalitet 
”Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag.” 
 
Spara på vattnet 
Om du har en egen brunn eller om ditt vattenledningsvatten kommer från en kommunal brunn bör du vara extra 
sparsam med vattnet. Täta de kranar som droppar, spola inte vatten i onödan (t.ex. när du diskar eller duschar) och 
vattna inte gräsmattan när det är brist på vatten.  
 
Varför? Visserligen är Sverige rikt på vatten men slöseri kan leda till att grundvattennivån sjunker. Detta gäller 
särskilt torra somrar, och i synnerhet i områden nära havet. I brunnar nära havet kan saltvatten tränga in och 
förorena brunnsvattnet för lång tid.  
 
Tänk på vad du spolar ner 
Häll aldrig ut farliga vätskor som t.ex. bensin eller lacknafta på marken eller i avloppet!  
 
Varför? I sinom tid letar sig vätskorna ner till grundvattnet och förorenar det.  
 
Gödsla lagom 
Om du gödslar din mark bör du vara försiktig så att du inte överdoserar.  
 
Varför? Överskottet av de gödande ämnena kan hamna i grundvattnet och göra det skadligt att dricka – särskilt för 
små barn. 
 
 
Bakgrund 
Grundvattnet räcker inte alltid till på alla ställen där det behövs. Tätorter och områden med fritidsbebyggelse vid 
kusten är exempel på platser där det kan råda brist på naturligt grundvatten. För att försörja större tätorter med 
dricksvatten tillverkas i vissa fall konstgjort grundvatten. Det sker genom att t.ex. sjövatten infiltreras i grusåsar. 
 
Men grundvattnet tjänar inte bara som dricksvatten för oss människor. Det påverkar också miljön för växter och 
djur i ytvattnet. För att skydda grundvattnet från föroreningar och exploatering kan s.k. skyddsområden inrättas. 
Just grusåsar och andra formationer i landskapet där det finns grundvatten måste skyddas från exploatering. Ett sätt 
är att minska användningen av naturgrus.  
 
Särskilt i jordbruksområden i södra Sverige förekommer bekämpningsmedel och nitrat i grundvattnet. Ämnena har 
läckt ut från jordbruksmark men bekämpningsmedel kommer ofta även från ogräsbekämpning på annan mark. 
Även natriumklorid – vanligt salt! – från vägar som har saltats på vintern har kommit ut i grundvattnet. Förutom att 
det påverkar vattenkvaliteten fräter saltet också sönder vattenledningar.  
 
I försurade områden, som finns särskilt i södra Sverige, kommer aluminium och tungmetaller ut i grundvattnet när 
ämnena löses ut från marken till följd av försurningen. Eftersom också försurat grundvatten fräter på 
vattenledningarna ökar halten av tungmetaller i vattnet ytterligare.  
 
Genom EG:s ramdirektiv för vatten stärks skyddet av grundvattnet.
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10. Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

”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, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.” 
 
Respektera bestämmelserna för fiske och skyddade områden i havsmiljön 
Fiska inte där fiske är förbjudet, gå inte i land där det är landstigningsförbud och låt fåglar häcka i lugn och ro. 
Utnyttja resurserna längs kusten varsamt, så att våra barnbarn och deras barn och barnbarn får samma möjlighet 
som oss att njuta av vår kust. 
 
Varför? Många djur och växter i havsmiljön är hotade, och vi måste alla hjälpas åt så att arterna kan återhämta sig 
och bli livskraftiga. Utan landstigningsförbud på öar och skär under vissa perioder skulle t.ex. sjöfåglarna ha svårt 
att lyckas med häckningen. Sälar är också mycket känsliga för störningar.  
 
Stör inte i onödan 
Se till så att du inte stör omgivningen i onödan då du kör motorbåt nära land.  
 
Varför? Vi människor behöver kunna få känna lugn och ro och vistas i områden där störningarna är så låga som 
möjligt. Även sjöfåglarna är beroende av att få vara ostörda, särskilt under häckningstiden. 
 
Bevara obebyggda stränder och skydda gamla fiskelägen 
Renovera och bygg med försiktighet i kustmiljöerna.  
 
Varför? För att våra genuina kustmiljöer inte ska försvinna helt när det småskaliga fisket upphör behöver 
sommarstugeägare och andra som tar över behandla kulturarvet varsamt och respektfullt. 
 
 
Bakgrund 
Den biologiska mångfalden i kust- och havsområden störs av övergödning, miljögifter och överfiske. Därigenom 
påverkas också den marina miljöns produktionsförmåga, d.v.s. arter och individer av växter och djur i havet kan 
minska i antal. Det kan också hända att någon art tar överhanden och hindrar andra att växa. Kustnära miljöer 
påverkas dessutom av exempelvis bebyggelse, fartygs- och småbåtstrafik och vissa fiskemetoder. Grunda bottnar är 
särskilt känsliga. Samtidigt är just de extra viktiga som uppväxtområden för fisk.  
 
Fiskeflottan inom EU är för stor och fiskekvoterna för höga i förhållande till fiskbestånden. Överfisket har lett till 
att fiskade bestånd har kollapsat. Dessutom har arternas inbördes förhållanden förändrats betydligt. Även detta kan 
påverka hela ekosystemet. En annan negativ faktor är att bifångsterna av fiskar, fåglar och däggdjur (säl och 
tumlare) är alltför stora.  
 
Kulturhistoriskt värdefulla kustmiljöer påverkas idag negativt både i avfolkningsbygder och i områden med stor 
fritidsbebyggelse och omfattande turism. Som så ofta gäller att ”lagom är bäst”. 
 
Till skydd för havsmiljön i Nordostatlanten finns bl.a. OSPAR-konventionen och för Östersjöområdet 
Helsingforskonventionen. 
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11. Myllrande våtmarker 
”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla 
våtmarker bevaras för framtiden.” 
 
Kör inte med terrängfordon över våtmarker 
Skotrar och fyrhjulingar används både för fritid och som praktiska hjälpmedel i skog och mark. Allemansrätten 
innebär även en skyldighet att bruka utan att förbruka, att nyttja utan att utnyttja. 
 
Varför? Vegetationen på våtmarker är mycket känslig. Fordon orsakar djupa spår som tar lång tid att läka och som 
kan leda till att våtmarken torkar ut. Utom i några få fall är terrängkörning på barmark förbjuden.  
 
Fyll inte igen märgelgravar och andra vattenhål och dika inte ut myrar på dina marker 
Mycket skada i naturen görs på grund av okunskap och av ekonomiska orsaker. En myr som dikas ut ger mer 
produktiv skogsmark, men till vilket pris för naturen?  
 
Varför? Alla groddjur är fridlysta i Sverige, och ett flertal arter är hotade. Groddjuren behöver dessa 
vattensamlingar för att kunna föröka sig och sprida sig.  
 
Sätt dig in i historien om du tänker återskapa en våtmark 
Det har blivit modernt att anlägga och att återställa våtmarker. Om du vill ta steget att göra denna vilt- och 
naturvårdsåtgärd, så gör inget förhastat utan att först sätt dig in i markens historia. Kulturminnesvård är också 
viktigt! 
 
Varför? På många våtmarker har det förr i tiden bedrivits slåtter, eller så kan det finnas andra spår av det liv våra 
förfäder levde. Vi får inte förstöra detta kulturarv genom oaktsamhet. 
 
 
Bakgrund 
Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker. Av våra hotade eller missgynnade arter förekommer 
omkring 15 % i denna naturtyp. Många av de utsatta arterna hotas framför allt av förändringar i sina livsmiljöer. 
Därför behöver många olika typer av våtmarker återställas och skötas. 
 
Det finns ofta arkeologiska lämningar i våtmarker. De får inte skadas när våtmarken restaureras. Om torvmarken 
exploateras kan inte kulturmiljövårdens intressen skyddas samtidigt. 
 
Sedan början av 1800-talet har ca 3 miljoner hektar våtmark försvunnit genom torrläggning eller annan 
exploatering. Det är nu förbjudet med ny markavvattning (t.ex. dikning) i större delen av Götaland, delar av 
Svealand och i samtliga ”Ramsar”-områden (se nedan). 
 
Det viktigaste internationella konvention som berör bevarande och hållbart nyttjande av våtmarker kallas i dagligt 
tal Ramsarkonventionen efter platsen i Iran där den undertecknades 1971. Sverige har pekat ut 51 internationellt 
värdefulla områden till den så kallade Ramsarlistan.
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12. Levande skogar 
”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” 
 
Låt det döda trädet stå 
Låt den där gamla döda tallen stå kvar på tomten fast den kanske inte är så vacker.  
 
Varför? Insektslivet i döda gamla träd är rikt, vilket också drar till sig insektätande fåglar. Genom att låta trädet stå 
förbättrar du möjligheten för den biologiska mångfalden.  
 
Vårda allemansrätten 
Tänk på att ”inte störa – inte förstöra” när du är ute i skogen. 
 
Varför? Skogen är mycket viktig för friluftslivet i Sverige. Därför måste vi gå varsamt fram och inte störa djuren 
eller förstöra växter, mark eller träd.  Allemansrätten är något vi måste värna om.  
 
Lär dig om skogen 
Om du är skogsägare kan du delta i kurser och utbildningar som skogsvårdsorganisationen ordnar.  
 
Varför? Genom utbildning kan du få veta hur du undviker skador på skogsmarken av skogsmaskiner eller betning 
på skogsträden av älg och rådjur. Du kan också lära dig att avvärja svampangrepp och varför du bör plantera 
lövträd på avverkad mark. 
 
 
Bakgrund 
Skogen är en av våra viktigaste källor till förnyelsebara råvaror och har stora både ekonomiska och miljömässiga 
värden. Men det är många faktorer som påverkar skogen. Den mest betydelsefulla kanske är skogsbrukets metoder 
inklusive hur värdefulla natur- och kulturvärden hanteras. 
 
Både produktionen av virke och den biologiska mångfalden i skogen påverkas också av luftföroreningar och 
klimatförändringar. Sedan decennier faller stora mängder av olika ämnen som transporteras med vindarna ner över 
skogen. De kan antingen försura marken eller fungera som gödselmedel. Markförsurande ämnen bildas också i viss 
mån när skogen avverkas. Ett sätt att motverka detta är att tillföra lika mycket träaska som man tagit ut 
avverkningsrester. Vi kan inte säkert bedöma vad som händer om den höga tillförseln av markförsurande ämnen 
fortsätter. Ännu svårare är det att förutspå vilka effekter förändringar i klimatet kan få för skogen.   
 
Det finns ett internationellt avtal som behandlar just problemet med att luftföroreningar inte känner några nationella 
gränser. Det förkortas CLRTAP och hade i maj 2005 skrivits under av 49 parter.      
 
Rådjurs, älgars och andra vilda djurs betande på skogsträden är ett annat problem för både virkesproduktionen 
(skogsägarna) och den biologiska mångfalden i skogen. Viltbetet är i flera områden i landet så starkt att yngre träd 
av bl.a. flera lövträdsarter saknas, vilket gör att inväxningen av biologiskt viktiga gamla träd hotas. Av samma skäl 
planteras nu i stora delar av södra Sverige gran istället för tall när skog har avverkats. 
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13. Ett rikt odlingslandskap 
”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion 
skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 
 
Värna om din hembygd 
Delta gärna i hembygdsföreningens slåttergillen och restaurering av gamla byggnader, gärdsgårdar etc. Ta också 
gärna kontakt med lantbrukare som har slåtterängar och fråga om du kan hjälpa till.  
 
Varför? Slåtterängar har genom lång tids utmagring fått en rik flora. Det gör att insektsfaunan frodas, vilket i sin tur 
gynnar fågellivet. Den rika floran och faunan vill vi ha kvar, och slåtterängen är också ett viktigt kulturspår som 
ökar förståelsen för odlingslandskapets historia. Om vi inte sköter ängarna växer de igen. Även gamla byggnader 
måste skötas om vi vill ha dem kvar.  
 
Sluta städa och förnya, bevara det gamla 
Städa inte för mycket i din trädgård och odla gärna gamla svenska sorter av blommor och fruktträd.  
 
Varför? En variationsrik trädgård med många småmiljöer gynnar till exempel fåglar, fjärilar och igelkottar. Våra 
inhemska odlade sorter riskerar att försvinna om ingen odlar dem. Äldre sorter är också ofta härdigare än nyare 
sorter.  
 
Välj närproducerat och ekologiskt 
Välj kött och mejeriprodukter från djur som betat – gärna på naturbetesmark nära dig – t.ex. nöt och får. Välj även 
närodlade grönsaker och rotfrukter.  
 
Varför? Ett sätt att gynna den biologiska mångfalden är att se till att naturbete blir lönsamt, och det gör vi genom 
att konsumera kött från sådan produktion.     
 
 
Bakgrund 
Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är resultatet av att människan har brukat jorden under flera 
tusen år. I dag hotas de av den ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk. Därför behöver 
odlingslandskapet värnas. Den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena är beroende av att jordbruk fortsätter 
att bedrivas, men också av vilka metoder som används i jordbruket. Bland annat är betande djur en förutsättning för 
att bevara våra betesmarker. Samtidigt måste jordbruk bedrivas på ett rationellt och konkurrenskraftigt sätt.  
 
Odlingslandskapet innehåller en stor del av vår flora och fauna. Främst finns arterna i slåtter- och betesmarker men 
även i åker- och vägrenar, åkerholmar och våtmarker och andra småbiotoper. Många av dessa livsmiljöer har också 
ett kulturhistoriskt värde som hjälper oss att återskapa bilden av våra förfäders brukningsmetoder i 
odlingslandskapet.  
 
Även äldre byggnader visar på hur jordbruksdriften förändrats under tidernas lopp. Den odlade mångfalden och 
utformningen av trädgårdar och parker är också en del av helheten i en kulturmiljö. Att bevara den odlade 
mångfalden kan även ha betydelse för den framtida livsmedelsförsörjningen. Våra svenska husdjursraser är del av 
vårt kulturarv. Många av de äldre raserna bär också på unika egenskaper som de mer förädlade raserna har förlorat. 
Därför finns det anledning att bevara dem.  
 
Det är viktigt med engagemang från både de berörda jordbrukarna och allmänheten. Det krävs också god kunskap 
om vilka åtgärder som behövs. Miljömålet påverkas av den gemensamma jordbrukspolitiken inom EU (CAP) och 

många åtgärder utförs idag med hjälp av miljöersättningar.
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14. Storslagen fjällmiljö 
”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt 
natur- och kulturvärden.” 
 
Far varsamt fram på fjällsemestern 
Kör inte terrängskoter i onödan, och kör absolut inte på barmark.  
 
Varför? För att fjällen ska kunna skänka den rekreation de har förutsättningar för måste bullret från skotrar och 
flygplan etc. begränsas i möjligaste mån. Om du kör på barmark skadar du både marken och vegetationen.  
 
Fiska inte i fjällvatten där fiskeförbud råder 
Låt inte avskildheten locka dig att bryta mot fiskeförbud. Fiskeförbud har införts av goda anledningar, inte för att 
markägare vill ha exklusivitet.  
 
Varför?  
Avskiljda vattendrag har inte påverkats utifrån på lång tid. Det gör att de djur och växter som lever där kan ha en 
unik genetisk bank som kan vara ovärderlig för både framtagning av nya läkemedel och arters överlevnad.  
 
Gå på de spångade lederna där sådana finns 
På många ställen längs vandringsleder i fjällen har ideella krafter lagt ner mycket jobb på att bygga spångar. 
Använd helst lederna och gå på spångarna där sådana finns. 
 
Varför? En orsak till att leden har spångats kan vara att man vill undvika att växttäcket eller marken slits av tramp. 
 
 
Bakgrund 
Renskötseln är en förutsättning för ett storslaget betespräglat fjällandskap. Dock kommer rennäringens behov av 
stora ytor i konflikt med behovet av anläggningar för bl.a. friluftsliv och mineralbrytning. En annan konflikt gäller 
renskötseln och rovdjursstammarnas storlek. 
 
Användningen av terrängskotrar i fjällänen har ökat starkt under de senaste 25 åren. Detta orsakar både buller och 
utsläpp av luftföroreningar. Samtidigt bidrar skotrarna till att turismen kan utvecklas. Möjligheten till ostört 
friluftsliv riskerar att försämras av utbyggnaden av vindkraften. Den påverkar också natur- och kulturvärdena.  
 
Renvallar, renhägn och andra landskapselement sköts endast i begränsad utsträckning. Det beror på att ersättningen 
inte är tillräcklig. Kunskapen om fjällvärldens kulturmiljöer, fornlämningar och bebyggelse behöver kompletteras. 
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15. God bebyggd miljö 
”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 
till en god regional och global miljö.” 
 
Undersök radonhalten och åtgärda höga radonvärden 
Kontrollera radonhalten i din bostad, särskilt om du bor i ett område där radonrisken är stor, kolla med kommunen. 
För höga radonhalter kan åtgärdas, t.ex. genom förbättrad ventilation.  
 
Varför? Radon är en osynlig, luktlös gas som finns naturligt i berggrunden. Den kan orsaka lungcancer – och 
rökare är särskilt utsatta. 
 
Sortera dina sopor 
Sortera dina sopor i de fraktioner som din kommun kan ta hand om. 
 
Varför? Kompostering och återvinning av material hushåller med naturresurserna och minskar antalet soptippar. 
 
Snåla med energin 
Spara energi genom att isolera dina fönster och byta ut en gammal kyl eller frys mot en ny energisnål (titta efter 
energimärkningen). Du kan också stänga av apparater som inte används, dra ner rullgardiner och persienner kalla 
nätter och släcka lamporna i tomma rum. 
 
Varför? Genom att spara energi bidrar du till att minska hela landets energiförbrukning, så vi kan hålla nere 
utsläppen av koldioxid och produktionen av kärnbränsleavfall. Dessutom minskar behovet att bygga ut 
vattenkraften ytterligare. 
 
 
Bakgrund 
Ett stort antal människor utsätts för buller över riktvärdena både utomhus vid sin bostad och inomhus. Därför 
upplevs trafikbuller ofta som det största miljöproblemet i tätorter. Man känner sig dock mindre störd om man har 
en "tyst sida" i bostaden, alltså en sida mot en ostörd gård.  
 
Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och yta ökat kraftigt. Tätorterna har expanderat i 
ytterområdena, och därmed har avstånden och behovet av transporter ökat. För att mildra de negativa följderna 
krävs satsningar på miljövänliga, säkra, bekväma och tidseffektiva transportmedel.  
 
Samtidigt som tätortsytan har växt har bebyggelsen i centrala delar förtätats; grönområden inne i tätorten har 
bebyggts. På så sätt har möjligheterna till rekreation utomhus nära bostaden minskat.  
 
Bebyggelsen står för ca 40 % av den totala användningen av energi i Sverige. För att minska utsläppen av koldioxid 
– och därmed växthuseffekten – byggs fjärrvärme baserad på biobränsle ut. 
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16. Ett rikt växt och djurliv 
”Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida 
generationer.” 
 
 
Plocka inte blommor som är fridlysta, och fiska inte fredade arter 
Även fast fridlysta blommor kan vara mycket vackra och fast fredade arter är exklusiva och ofta dyrbara måste vi 
kunna välja bort att utnyttja dessa. Leta gärna upp studera dem, men låt dem vara kvar där de finns så att fler får 
möjlighet att njuta av dem 
 
Varför? De växter och djur som finns med på rödlistan som hotade måste få en chans att återhämta sig. 
 
Låt en del av tomten vara naturtomt 
Du som har egen tomt kan gärna låta en del av den vara naturtomt, d.v.s. låta buskar och stenar vara kvar och lämna 
gräset oklippt – eller slå det med lie.  
 
Varför? Fjärilar och småkryp av alla de slag frodas på mark där växtligheten är varierad.  
 
Blanda inte in nya djur i naturen 
Ta inte med växter och djur från utlandet, och släpp inte ut dina akvariefiskar eller burfåglar i den svenska naturen. 
Flytta inte djur från en naturmiljö till en annan. 
 
Varför? Växter och djur som inte hör hemma i området kan sprida sjukdomar till dom lokala arterna och även ta 
över de inhemska arternas miljöer och på så sätt tränga undan dem. 
 
 
Bakgrund 
Biologisk mångfald utgörs av den mosaik av naturtyper och livsmiljöer som finns i landskapet – odlad mark, 
vattendrag och sjöar liksom våtmarker och skogar. Synen på biologisk mångfald och dess betydelse har ändrats 
sedan begreppet myntades på 1980-talet. Biologisk mångfald är gener, arter och deras samverkan samt vad de gör 
till nytta för ekosystemen som att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera våra grödor. Biologisk mångfald 
bidrar till folkhälsan genom att många natur- och kulturmiljöer är en viktig källa till rekreation och friluftsliv.  
 
Sverige har åtagit sig att både bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, i enlighet med FN:s 
konvention för biologisk mångfald. Världens regeringschefer antog vid toppmötet i Johannesburg 2002 målet att 
till år 2010 stoppa den dramatiska förlust av biologisk mångfald som nu sker. Miljökvalitetsmålet ”Ett rikt växt- 
och djurliv” är en insats på nationell nivå för att bidra till detta mål.  
 
Sveriges biologiska mångfald idag är resultat av klimat, geologiska förutsättningar och människans olika 
verksamheter. Många av våra växter och djur, som idag är hotade, är på olika sätt gynnade eller till och med 
beroende av att landskapet hävdas. Omläggningen av jord- och skogsbruket under det senaste seklet avspeglar sig i 
vilka arter som har blivit vanligare och vilka som har blivit sällsynta. Vi vet att äldre brukningsmetoder har skapat 
en rik biologisk mångfald.  
 
För att bevara och hållbart nyttja vår biologiska mångfald görs en mängd insatser och värdefull natur skyddas 
genom Natura 2000-nätverket, våra nationalparker och naturreservat. Det stora arbetet med att kartlägga Sveriges 
fauna och flora (Artprojektet) är en annan viktig del i förvaltningen av den biologiska mångfalden, vilket också de 
åtgärdsprogram för att bevara våra mest hotade arter som Naturvårdsverket tar fram och genomför tillsammans 
med andra centrala och regionala myndigheter är.  
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Vill du veta mer om miljömålen? 
 
Om du vill veta mer om miljömålen och vad du 
kan göra för att medverka till att de nås så finns 
det mycket information på Internet. Vi tipsar här 
om tre ställen som kan fungera som avstamp ute 
i Internet: 
 
Miljömålsportalen 
Portalen innehåller allt man behöver veta om 
miljömålen; vad de innebär, hur arbetet går och var 
du hittar fördjupningar. Länksamlingen på denna sida 
är omfattande. 
www.miljomal.nu 
 

 
Länsstyrelsen Gävleborg 
De regionala miljömålen har arbetats fram av 
Länsstyrelsen Gävleborg tillsammans med länets 
kommuner och industrier. De har följt upp och 
reviderat målen och nyligen antagit arbetsprogram 
för arbetet att nå målen. 
http://www.x.lst.se/x/amnen/Miljomal/  
 
Gävle kommun 
På Gävle kommuns hemsida finns de lokala 
miljömålen men även annan miljöinformation. 
www.gavle.se 

 
 

 
 
 
”Vi ska överlämna ett 
samhälle till nästa 
generation, där de största 
miljöproblemen är lösta.” 

 
Riksdagsbeslut 1999 
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