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Naturvetarnas 

hållbarhetsguide



▪ Naturvetare har en nyckelroll i den gröna omställningen

▪ Naturvetarna – det hållbara förbundet

▪ Stötta våra förtroendevald i arbetet med hållbarhet

Vägen till en grön arbetsplats



▪ Agenda 2030

▪ 17 Globala målen för en ekonomiskt, 

socialt och miljömässigt hållbar utveckling

Bakgrund



▪ Uppmuntra till hållbara resor

▪ Sätt upp mätbara mål och delmål

▪ Ha en resepolicy

▪ Möts digitalt på distans

▪ Cyklar eller åker kollektivt

▪ Elbilar eller bränslesnåla miljöbilar i tjänsten

▪ Klimatkompensera resor

Resor



Tåg 99 procent 

bättre än flyg

400 kilo på ett år

10 ton koldioxid totalt



Tågresor premieras

▪ Saco-S-föreningen på Folkhälsomyndigheten

▪ Hållbar tågpremie

De går i täten



Byggföretaget Arcona 

▪ Kilometerersättning för dem cyklar, 

går eller springer till jobbet.

Resor med muskelkraft 



Norska busschaufförer 

▪ Bränslesnål och miljövänlig körning

Miljökunskap höjer lönen



▪ Många bäckar små

▪ Kartlägg energibovarna

▪ Installera lågenergilampor 

och rörelsesensorer

Hushålla med energin



▪ Stora datamängder 

▪ Spar på varmvatten 

▪ Kommunens energirådgivare

Hushålla med energin



a▪ Dra ur laddaren 

▪ 10 procent standby



Akademiska hus halverar 

mängden köpt energi

De går i täten:



▪ Miljömärkta produkter

▪ Begagnade möbler 

▪ Dubbelsidiga utskrifter 

▪ Källsortera 

▪ Kompost på jobbet

Håll koll på kemikalierna



Stockholms stad inventerar 

och fasar ut kemikalier

De går i täten:



▪ Närproducerat

▪ Undvik engångsförpackningar

▪ Mat som skulle slängas

▪ Flaskvatten går bort

Välj mat med omsorg



Södertörns högskola har vegetariskt som 

första alternativ på event och personalmöten. 

Den som vill ha kött måste beställas det 

särskilt.

De går i täten:



Flera tips

▪ Anlägg odlingsytor 

▪ Klimatbokslut 

▪ Utbilda personalen 

▪ Se över prenumerationer av papperstidningar



MILLE 

Lust, engagemang och miljönytta

Detta gör Naturvetarna



MILLE-general 

MILLE-gruppen

Mille



MILLE-aktivitet



Mille

▪ Minskad miljöpåverkan

▪ Driva hållbarhet i samhället

▪ Klimatbokslut 

▪ Investeringar i hållbara skogsprojekt 

i Afrika



Tack för att du lyssnat!


