Naturskyddsföreningen

Sammanfattning av kriterier för Bra Miljöval

Detta är
Bra Miljöval
Naturskyddsföreningens mål är ett samhälle i balans med naturen.
Bra Miljöval är ett av Naturskyddsföreningens verktyg för att nå det
målet. Märket Bra Miljöval gör att du kan välja de produkter som är
minst skadliga för miljön.
Naturskyddsföreningen är Sveriges största oberoende natur- och miljöorganisation. Föreningen arbetar
för att rädda hotade djur, växter och naturtyper. Men
det räcker inte att skydda naturen i reservat eller
stoppa enskilda förorenare. När lagarna inte räcker
till och företagen inte orkar, behövs medvetna konsumenter som väljer det som är bäst för miljön.
Genom att välja Bra Miljöval gynnar du de miljöanpassade produkterna. Detta har till exempel lett
till att den miljöfarliga tensiden LAS försvunnit från
svenska tvättmedel. Det gör dem unika i världen.
Märkningen med Bra Miljöval av el har stoppat planer på utbyggnad av fritt strömmande älvsträckor.
Varor och tjänster
För att en produkt ska få bära märket Bra Miljöval
måste företaget leva upp till de krav som ställs
Naturskyddsföreningens kriterier. Kraven är hårda
men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter
hand och produkterna måste successivt utvecklas
och bli mindre skadliga för miljön.
Bra Miljöval gäller alltid en produkt, inte ett
företag. En produkt är antingen en vara som till
exempel diskmedel och tvättmedel eller en tjänst
som till exempel el, transporter och försäljning av
livsmedel i butik.
Kontroll
Då och då görs stickprov för att kontrollera att produkterna uppfyller kraven. En gång om året görs också
en stor kontroll av alla de företag som använder Bra
Miljöval. Allt granskas av auktoriserade revisorer som

Naturskyddsföreningen godkänt.
Ett uthålligt samhälle
Kriterier finns för så vitt skilda områden som elleveranser och rengöringsmedel. Det gör att de specifika kraven i kriterierna skiljer sig åt. Däremot bygger
alla kriterierna på samma grundidéer: Vi måste spara
på naturresurserna. Den biologiska mångfalden och
människans hälsa får inte hotas. Material ska kunna
återföras till naturens kretslopp, användas på nytt
eller återvinnas.
Kriterierna i ett nötskal
Kriterierna utgår från ett helhetsperspektiv och ställer krav på råvaran och de kemikalier som används
i produktionen. Samtliga kriterier följer Naturskydds
föreningens kemikaliepolicy som innebär att alla giftiga och svårnedbrytbara kemikalier ska bort. Klor,
som används vid blekning av papper och i PVC-plast,
är ett sådant ämne. Kriterierna ställer också krav på
utsläpp.
Dessutom ställer kriterierna krav på den energi
som går åt för att producera en vara eller tjänst.
Målet är att minska den totala energianvändningen
och att övergå från fossila bränslen, som olja, till förnybara energikällor.
Tillverkaren måste ta ansvar för vad som händer med produkterna efter att de använts. Papper,
till exempel, ska kunna återvinnas. Även uttjänta
anläggningar och fordon ska kunna tas om hand på
ett bra sätt.
För att få företagen att arbeta mer långsiktigt med
miljöfrågor krävs en miljöpolicy. I den ska det stå hur

företaget ska minska sin miljöpåverkan.
Handla Miljövänligt
Bra Miljöval är en del av Naturskyddsföreningens
Handla Miljövänligt-arbete. Handla Miljövänligt är
ett nätverk av aktiva medlemmar som bland annat
genomför kampanjen Miljövänliga veckan varje höst.
Naturskyddsföreningen har tagit fram kriterier för
följande varor, tjänster och verksamheter:

Bil- och småhusförsäkring
Elleveranser
● Fjärrkyla
● Godstransporter
● Värmeenergi
● Livsmedelsbutik

Papper
Persontransporter
● Kemiska produkter
● Textil
● Blomsterbutik

●

●

●
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Vill du veta mer? Aktuella kriterier för Bra Miljöval hittar du på www.naturskyddsforeningen.se

Naturskyddsföreningen
Handla Miljövänligt
Box 7005, 402 31 Göteborg
tel: 031-711 64 50, fax: 031-711 64 30
e-post: gbg@naturskyddsforeningen.se
www.naturskyddsforeningen.se
Naturskyddsföreningen upptäcker hoten mot miljön och tar fram lösningar. Vi skapar opinion och sätter press på makthavare
inom politik och näringsliv. Bli medlem du också! Ring 08-702 65 00 eller kontakta Naturskyddsföreningen där du bor.

