
EN LEVANDE PLANET
- ett grönt Huddinge
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Det är fint 
i Huddinge

Agera för ett 
hållbart Huddinge

Ät mer grönt - och släng inte mat.  

Handla ekologiskt så bidrar du till den viktiga biologiska mångfalden. 

Odla om du har möjlighet. Det är kul och ger en bra förståelse för vilket  
jobb som faktiskt ligger bakom maten på tallriken.  
För inspiration besök gärna Rågdalens skogsträdgårdsodling. 

Var rädd om din omgivning – skogen, ängarna och sjön.  
Lämna inget annat än fotavtryck och plocka gärna med dig skräp även  
om det inte är ditt, eller felanmäl det via huddinge.se 

Återanvänd, dela och låna. Kläder, prylar, möbler, verktyg…

Snacka med grannar och vänner – samåk, dela på grejer,  skapa bytesringar. 

Var rädd om dig själv, välj bort skadliga ämnen ur din vardag.  
Lär dig mer via Naturskyddsföreningens kampanj “Fräsch på riktigt”.

Ställ bilen. Gå, cykla eller åk kollektivt så mycket du kan.

Hemestra – det finns många fina platser alldeles i närheten!

Stöd en organisation som arbetar för en hållbar värld.   
Naturskyddsföreningen är Sveriges äldsta och största miljöorganisation.

Klimatförändringarna är här,   
vi lever redan i klimatkrisen.   
Jordens medeltemperatur ökar - fortfarande.  
Att det är människans aktiviteter som ligger  
bakom det, är forskarna överens om. 

Så – vad spelar det för roll för oss?   
Lite varmare, är det inte bara skönt?  
Nej, att medeltemperaturen ökar påverkar våra  
ekosystem. Och fungerande ekosystem är en  
förutsättning för att vi ska kunna få mat på bordet, 
dricka rent vatten och andas frisk luft -  
kunna leva ett bra liv helt enkelt.

Extremväder kommer att bli vanligare med allt 
vad det för med sig: torka och dåliga skördar,  
översvämningar och förorenat dricksvatten,  
och skogsbränder som förstör värden för miljontals 
kronor och riskerar växters, djurs och människors liv. 

Men hur vanligt och hur extremt det blir i framtiden 
avgörs av hur du och jag agerar idag.

Vi kommer alla att påverkas. Vi behöver ändra 
vårt sätt att leva, resa, odla, producera, konsumera 
och transportera. 

Antingen gör vi det nu, eller så kommer vi att  
tvingas till det av en förändrad planet.

Det är vackert i Huddinge,  
det är fint att leva här.  
Det är upp till oss att se till att det förblir så.
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Hur lever du,
människa?

Handla hållbart
(eller inte alls?)

“The ultimate test of a moral society is the  
kind of world that it leaves to its children.” 

Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog

Mat, resor och konsumtion –  
allt belastar jorden på olika sätt.  

Att producera ett par jeans kräver över 6000 liter vatten1. Bomull är 
en av de mest vattenkrävande grödorna. I världshaven flyter enorma 
öar av plastskräp, som innehåller tiotusentals ton plast, googla Pacific 
garbage patch om du vågar. Och för en privatperson är flyget en av de 
enskilda aktiviteter som släpper ut allra mest växthusgaser

Svenskarnas utsläpp sett ur konsumtionsperspektivet är drygt 11 ton 
växthusgaser per år.2. För att uppfylla Parisavtalet och för att säkra 
en hållbar framtid är målet år 2030 att vi ska släppa ut max ett ton 
växthusgaser per person och år.

Det är knappt ett decennium dit. Så om du planerar att köpa något, 
kläder, prylar, möbler, verktyg…fundera först på:

Behöver du det? Har du något liknande hemma? 
Kan du laga det? 
Kan du låna det? 
Kan du dela det med någon annan? 
Kanske hyra det? 
Eller köpa det begagnat?

Har du koll på hur dina beslut belastar kilmatet? 
Räkna ut ditt personliga fotavtryck på www.klimatkalylatorn.se

Till 2030 ska Stockholms- 
regionen halvera utsläppen från 
konsumtion. Det är ett delmål 
i Länsstyrelsens regionala  
utvecklingsplan, RUFS 2050. 

Du kan också dra ditt  
strå till stacken
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1 www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/gor-mer-hallbara-val-nar-du-koper-textil
2 www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-konsumtionsbaserade-klimatutslapp



Smaklig måltid! Grönt på tallriken - 
och gärna ekologiskt!

Utan bin och humlor -  
inget käk åt oss!  
Bin och humlor pollinerar växter så 
att det blir frukt och bär åt oss.  
Utan dem skulle det bli väldigt tomt 
i frukt- och grönsaksdisken. Cirka en 
tredjedel av maten vi äter har  
pollinerats av bin och humlor1.

Så här kan du hjälpa våra bin: 
1. Köp ekologisk mat så minskar 
användningen av bekämpningsmedel.  

2. Odla blommor på din balkong eller 
i din trädgård och spara vilda blommor 
och blommande träd och buskar. 
Bina älskar det!  

3. Hjälp bina med bostäder, bygg ett bihotell!  

4. Gör en bivattnare så att bina kan släcka törsten.

5. Låt bli att klippa en bit av gräsmattan - då trivs både blommor och bin!

Läs mer om bin och hur du kan hjälpa dem på www.räddabina.nu

Kontakta Huddinge biodlarförening om du vill veta mer om bin och biodling. 
Du kan bli medlem, gå en biodlarkurs, eller besöka dem på öppet hus.  
Läs mer på www. huddingebiodlare.se

Välj grönt. En tredjedel av hushållens klimatpåverkan kommer från 
maten. Kött, fisk, ägg och mejeriprodukter skapar störst 
miljöpåverkan.  Att välja mat från växtriket är det enklaste och bästa 
du kan göra för att äta klimatvänligt. 

Handla ekologiskt om du har möjlighet så bidrar du till den 
viktiga biologiska mångfalden. Ekologiska lantbruk får inte använda  
kemiska bekämpningsmedel eller klimatbelastande konstgödsel och 
alla djur får gå ute vilket ger dem mer frihet till sina naturliga beteen-
den. Spridningen av kemikalier minskar och fler växter och djur trivs.

Släng inte mat! Ett genomsnittligt hushåll i Sverige slänger nästan 
två kilo mat per person, varje vecka2. Vilket slöseri att köpa mat som 
går direkt i soptunnan! 
   Det här beror dels på att vi handlar för mycket och att maten står 
och blir gammal i kylskåpet, men också på att vi slänger mat i onödan.

Ätbart landskap -   
Rågdalens skogsträdgård. 
Skogsträdgården ligger på gränsen 
mellan Huddinge och Stockholm, 
en anlagd park som alltid är öppen 
för allmänheten att skörda gratis, 
ekologisk, närodlad mat.  
Se www.tradgardsriket.se om  
du vill veta mer!
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1 www.naturskyddsforeningen.se/faq_raddabina 
2 www. naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-mat-klimat-och-miljo



Skulle du frivilligt
ge dig in i ett minfält?

Forskning, fakta 
och framtid

”Klimatkrisen är inte ett stup som vi faller över vid 1,5 
grader. Det är bättre att tänka på det som ett minfält 
som mänskligheten marscherar in i.  

Minorna dödar redan några, men minorna ligger tätare 
ju längre in i fältet vi går.”

Max Andersson, EU-parlamentariker

Hur slår en klimatförändring på 1,5 grader hos oss? 
På 2,0 grader? 

Vilka natur- och kulturvärden står på spel? 
Hur kommer Mälaren och vårt dricksvatten att påverkas? 
Skogarna och djurlivet? 
Maten och hälsan?

I ett varmare klimat blir skogsbränder och andra extrema 
väderhändelser vanligare. Och i ett varmare klimat trivs nya arter  
av djur och växter som kanske inte har några naturliga fiender och 
därför riskerar att utvecklas till så kallade invasiva arter som förstör 
det rådande ekosystemet.

Runt om i Sverige jobbar man med att anpassa till ett förändrat  
klimat. Man räknar på kostnaderna för att agera - och för att låta bli.

Huddinge kommuns handlingsplan för klimatanpassning  
konstaterar att ett förändrat klimat kommer att ha stor påverkan på 

l bostäder 
l kommunikationer 
l elförsörjningen 
l människors hälsa
l smittspridning

Påverkan blir större ju längre vi väntar med att minska våra  
utsläpp - minorna ligger tätare ju längre in i fältet vi går.

Vi har allt att vinna på att agera i tid. 

”I klimat- och sårbarhets- 
utredningen (SOU 2007:60) 
konstateras att Sverige 
kommer att påverkas kraftigt 
av klimatförändringarna. 
Slutsatsen i utredningen är 
därför att anpassningen till 
ett förändrat klimat bör  
påbörjas redan idag.  
Utredningen föreslår bland 
annat ökat ansvar för 
kommuner och länsstyrelser.

Med mer nederbörd, ökad 
temperatur och en förändrad 
markanvändning förändras 
förutsättningarna. 

Beroende på vilka  
förebyggande åtgärder som 
vidtas och hur man utformar 
staden kommer det att  
resultera i olika risker gällan-
de ekonomiska, ekologiska 
och sociala effekter.”

Ur Huddinge kommuns  
handlingsplan för  
klimatanpassning



Agera för ett 
hållbart Huddinge

Det vi gör idag
skapar planetens framtid

Ta kontakt med din politiker – de jobbar för dig!

Vet du om att det finns en miljö- och klimatnämnd i Huddinge? 
Du hittar mer info på www.huddinge.se

Lägg ett grönt Huddingeförslag och sprid det!  
Läs mer på www.huddinge.se/huddingeforslag 
 
Följ besluten i Huddinge kommun, 
www.huddinge.se/organisation-och-styrning
 
Rösta i allmänna val och EU-val

Sätt dig in i Sveriges och EU:s klimatarbete

Stöd Naturskyddsföreningen  
Naturskyddsföreningen vill se en tuffare klimatpolitik och politiker 
som gör allt för att uppfylla det Sverige lovat i Parisavtalet. 
Avtalet säger att uppvärmningen ska begränsas till väl under 2 grader, 
med siktet inställt på högst 1,5 grads uppvärmning. Om vi inte lyckas 
med det blir konsekvenserna enorma. 
Läs mer och stöd oss på www.naturskyddsforeningen.se

På www.fridaysforfuture.org hittar du din närmaste klimatstrejk

Klimatklubben Huddinge ordnar lokala evenemang.  
Du hittar dem på Facebook.

Flygfritt 2020 - Vi håller oss på jorden hittar du på Facebook

Det klimatpolitiska rådets 
uppdrag är att utvärdera hur 
regeringens samlade politik är 
förenlig med de klimatmål som 
riksdagen och regeringen har 
beslutat. 

Deras första rapport konsta-
terar sammanfattningsvis att 
utvecklingen går för långsamt 
och att transporter och handels-
system är kritiska områden. 

Rapporten visar också att 
dagens transportpolitiska mål 
och deras tillämpning motverkar 
klimatmålen. Följ deras arbete 
på www.klimatpolitiskaradet.se

Hos SMHI hittar du bra  
information om klimatet och du 
kan ta del av SMHIs statistik 
och öppna data. SMHI bedriver 
omfattande forskning inom 
klimatområdet. På smhi.se hittar 
du bland annat klimatscenerier 
för Sverige. Klimatscenarier är 
beskrivningar av hur klimatet 
kan utvecklas i framtiden.

Det vi som privatpersoner kan göra för klimatet kommer inte att räcka hela vägen.  
Det behövs stora insatser, övergripande regelverk och lagar.

Det betyder inte att det som du och jag gör i vardagen i Huddinge är betydelselöst. Tvärtom!  
Om vi visar att det finns en vilja på gräsrotsnivå och ställer krav kommer det att bli lättare för
politiker, producenter och beslutsfattare att agera. 

Och att använda sin konsumentmakt är verksamt - det vet vi!

Det klimatpolitiska rådets första rapport konstaterar att utvecklingen går för långsamt och att 
transporter och handel är kritiska områden1. Dagens transportpolitiska mål och deras tillämpning 
motverkar klimatmålen: Idag planeras till exempel motorvägen Tvärförbindelse Södertörn genom 
Huddinge, vilken kommer att generera ökad biltrafik som i sin tur motverkar klimatmålen. 

Vi behöver prata om framtiden för den här planeten, och vi måste agera tillsammans.

Vi vet vad som behöver göras. Nu sätter vi igång.
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1 www.klimatpolitiskaradet.se/arsrapport-2019/ 



Vill du också vara en del av lösningen? 
www.naturskyddsforeningen.se  

www.huddinge.naturskyddsforeningen.se

Huddinge
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