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Sammanfattning 

Denna rapport innefattar en miljöutredning på naturbruksinriktningen vid Svalöfs gymnasium 

i Svalöv. Utredningen avgränsas till lantbruksdelen. Arbetets gång har följt de olika stegen 

som ingår i en ISO 14001-certifiering. Certifieringarna EMAS och Grön Flagg har också ana-

lyserats för att utreda vilken certifiering som är mest lämpad för denna verksamhet. Informat-

ion om certifieringen IP Sigill har också sammanställts då skolan idag är certifierad enligt IP 

Sigill. Skolverkets krav och lokala miljömål för Svalövs kommun har studerats för att kunna 

upprätta mål för skolan. 

 

Resultatet av miljöutredningen visade att skolans betydande miljöaspekter främst berör an-

vändning av energi samt konstgödsel och växtskyddsmedel. Miljömålen som sattes upp för 

skolan delades in i olika tidsperioder för kategorierna energi och vatten, kemikalier samt av-

fall och övrigt. Identifiering av relevant lagstiftning som berör verksamheten visade att Miljö-

balken utgör den främsta lagstiftningen. Ett förslag till miljöpolicy med ständig förbättring 

som röd tråd togs fram för skolan. För arbete med Grön Flagg visades att klimat och energi, 

konsumtion samt kretslopp är de viktigaste temana att arbeta med. I val av miljöcertifiering 

kunde slutsatsen dras att ISO 14001 är mest lämpad för en skola med en tillhörande jord-

bruksverksamhet i relativt stor skala. För att öka engagenamnget hos eleverna rekommenderas 

att bilda en miljögrupp. 

Nyckelord 

Svalöfs gymnasium, naturbruk, miljöutredning, miljöledningssystem, miljöaspekter, miljö-

mål, certifiering, ISO 14001, EMAS, Grön Flagg. 
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Abstract 

This report contains an environmental investigation of the farming education at Svalöf’s up-

per secondary school in Svalöv. The work has followed the steps for an ISO 14001 certifica-

tion. Two other certifications, EMAS and Grön Flagg, have also been analyzed to investigate 

which certification that would be most suited for this place. Information about the certifica-

tion IP Sigill was also put together, because the school is already certified according to IP 

Sigill. Skolverket’s goals as well as locally approved environmental goals for Svalöv’s munic-

ipality were studied to be able to put together goals for the school. 

 

The result from the environmental investigation showed that the considerable environmental 

aspects for the school principally are about the use of energy as well as fertilizers and plant 

protectants. Environmental goals were put together for the categories energy and water, chem-

icals and also for waste products and other sections. Identification of legal and other require-

ments relevant for the school showed that the Environmental Code is the most important. A 

proposal to an environmental policy with constant improvement as a main thread was devel-

oped for the school. For a work with Grön Flagg the themes “climate and energy”, “consump-

tion” and “circular flow” was presented as most important to work with. In choice of envi-

ronmental certification the conclusion was that ISO 14001 was the most suited for a school 

including a relatively large-scale farming. For an improved engagement from the students it is 

recommended to establish an environmental group. 

Key words 

Svalöf’s upper secondary school, farming, environmental investigation, environmental man-

agement system, environmental aspects, environmental goals, certification, ISO 14001, 

EMAS, Grön Flagg.  
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1. Inledning 

Miljöarbete har under de senaste åren fått en allt större betydelse för olika typer av verksam-

heter. Ett certifierat miljöledningssystem visar att verksamheten är miljömedveten och arbetar 

för att ständigt förbättra sitt miljöarbete. För en industriell verksamhet kan förbättrat miljöar-

bete leda dels till bättre anseende hos intressenter, men även till effektivare arbetsmetoder.  

 

Detta arbete utgörs av en miljöutredning av naturbruksinriktningen på Svalöfs gymnasium i 

Svalöv. Skolan har tidigare haft engagerade elever inom miljöområdet, men intresset har efter 

hand svalnat. Verksamheten består av lantbruk i relativt stor skala och med olika inriktningar. 

Då lantbruk är en verksamhet som bedrivs i samspel med naturen är relevanta mål kring håll-

bart nyttjande av den resursen viktiga att sätta upp.    

 

Skolor är i sig en speciell variant av verksamhet. Till skillnad från industriella verksamheter 

produceras här inga varor eller tjänster. Istället är det i detta fall elever, som efter avslutad 

utbildning ska ha den kunskap som krävs för att bruka de naturresurser som finns på ett håll-

bart sätt. Miljöarbetet måste därför ligga i tiden och det är viktigt att eleverna kan få en bild av 

vilka förändringar i verksamheten som gör nytta. Eleverna är framtiden och det är viktigt att 

kontinuiteten i miljöarbete på en skola upprätthålls och att alla deltar. Mål om ständig förbätt-

ring är en viktig faktor i ett sådant resonemang. Miljöarbetet inkluderas då så att det inte ut-

görs av en separat del och det blir en naturlig del av elevernas arbete.  

 

Miljöarbete på en industriell verksamhet är viktigt för miljön, men miljöarbete på en skola är 

ännu viktigare eftersom det ger en attitydförändring.  Miljöfrågor kommer att bli ännu vikti-

gare i framtiden och eleverna måste vara förberedda på det arbete som kommer att krävas då. 

1.1 Avgränsningar och syfte 

Detta arbete avgränsas till att endast beröra lantbruksdelen på naturbruksinriktningen på 

Svalöfs gymnasium. Miljöutredningen har endast utförts av naturbrukets verksamhet. Miljöa-

spekter och miljömål har satts upp för den delen, om inget annat anges. Både växtodlingsde-

len och delen där djuren hålls har granskats. Avgränsningarna har bland annat uteslutit hur 

anställda och elever tar sig till och från skolan och hur traktorer och maskiner används.  

 

Svalöfs gymnasium tog hjälp av Miljöbron som har hand om projekt inom miljöområdet för 

att få en miljöutredning utförd på naturbruksinriktningen. Syftet med detta arbete var då att 
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utföra en miljöutredning på verksamheten och utifrån det identifiera de betydande miljöa-

spekterna. Utifrån dessa miljöaspekter har mål satts upp för att skolan ska kunna få en bild av 

vilket arbete som behöver utföras. Då denna utredning skulle ligga till grund för en certifie-

ring var även syftet att undersöka vilken certifiering som var mest lämpad för skolan. Arbetet 

avgränsades till att utreda tre olika certifieringar: ISO 14001, EMAS och Grön Flagg. Delarna 

som ingår i de olika certifieringarna har sammanfattats för att verksamheten ska kunna ta del 

av vad som krävs och vad de innefattar.  

2. Metod och material 

Information om verksamheten har huvudsakligen inhämtats från intervjuer av anställda. Per-

sonal från ledningen bidrog med information kring hela verksamheten och ansvarig personal 

från naturbruksdelen bidrog med mer inriktad information kring den delen. Intervjuerna ge-

nomfördes på plats vid ett flertal tillfällen och de anställda fick svara på ett antal frågor. 

Rundvandring har skett på de båda områdena som omfattas och i en del lokaler. El- och vat-

tenräkningar har studerats, liksom räkningar för avfallshämtning. Även kostnader för hyra av 

containrar för avfall har studerats för att få en överblick av hur många containrar som finns, 

vad de används till och hur ofta de töms. Miljörutiner som finns på verksamheten idag har 

granskats för att kunna dra slutsatser om vad som behöver förbättras. 

 

Lagar och krav som gäller för verksamheten har identifierats. Utöver det har även förordning-

ar och mål som satts upp lokalt inom Svalövs kommun studerats. Arbetet med miljöutred-

ningen har sedan fortsatt med att skapa ett förslag till miljöpolicy för verksamheten. De bety-

dande miljöaspekterna har identifierats och miljömål med handlingsplaner har utifrån dem 

satts upp. En studie av Skolverkets mål inom miljö för gymnasieelever och specificerat för 

naturbrukselever har också gjorts. Målen som satts upp för skolan har även inriktat sig på att 

uppfylla Skolverkets krav. För Grön Flagg har tillvägagångssätt och även förslag på olika 

teman för skolan att arbeta med presenterats. 

 

För att utreda vilket miljöledningssystem som skulle vara bäst lämpat för verksamheten i 

Svalöv har standarderna för de olika certifieringarna studerats. Information har även sökts 

kring gymnasium som redan är certifierade enligt någon av certifieringarna. Försök att få kon-

takt med någon av skolorna har gjorts, men ingen av dem har responderat. Utöver dessa certi-

fieringar har även IP Sigill studerats då skolan idag är certifierad enligt detta system. 
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Teori 

3. ISO 14001 

ISO 14001 är en internationell standard och den gällande svenska versionen upprättades 2004 

av European Committee for Standardization (CEN) (Swedish Standards Institute, 2004). Un-

gefär 270 000 organisationer i hela världen är certifierade enligt ISO 14001, varav cirka 4 200 

i Sverige (Brorson, pers. komm.). Tankesättet i en ISO 14001-certifiering grundar sig på en 

metodik med ett cykliskt tankesätt (Swedish Standards Institute, 2004). Stegen i cykeln är: 

planera-genomför-följ upp-förbättra (PDCA ”Plan-Do-Check-Act”). Metoden är cyklisk på så 

sätt att när man har nått en förbättring ska nya mål planeras och cykeln startar om. Syftet är en 

ständig förbättring. I ISO 14001-standarden finns inga krav som kännetecknar andra standar-

der, exempelvis för arbetsmiljö och riskhantering.  

3.1 Miljöpolicy 

Då en verksamhet planerar att införa ett miljöledningssystem är det viktigt att omfattningen 

definieras och dokumenteras (Swedish Standards Institute, 2004). Det finns ett antal steg som 

ska ingå och en av de viktigaste delarna är att införa en så kallad miljöpolicy som är relevant 

för verksamheten. När det gäller policyn finns ett antal kriterier för vad den ska innehålla. 

Den ska exempelvis ha med åtagande om ständig förbättring samt att följa relevanta lagar och 

krav. Miljöpolicyn ska utgöra en grund till att uppfylla uppsatta detaljerade och övergripande 

miljömål. Det är även viktigt att policyn är dokumenterad samt att den är kommunicerad till 

alla som den berör, både interna och externa intressenter. Den ska även vara tillgänglig för 

allmänheten att ta del av. En miljöpolicy är det högst styrande dokumentet i ett miljölednings-

system och det är högsta ledningen som ska ta beslut om vad den ska innefatta. Eftersom 

grundtanken är att inte miljöarbetet ska stanna av utan uppnå ständig förbättring är det även 

viktigt att miljöpolicyn med jämna mellanrum uppdateras. 

3.2 Miljöaspekter 

Nästa viktiga steg är att utifrån avgränsningarna som gjorts inom miljöledningssystemet utse 

verksamhetens miljöaspekter (Swedish Standards Institute, 2004). En miljöaspekt kan beskri-

vas som en orsak till en miljöpåverkan. Aspekterna ska utses utifrån de inflöden och utflöden 

som sker i samband både med tidigare och nuvarande aktiviteter, produkter, tjänster etc. Både 

aspekter som verksamheten kan påverka direkt och aspekter som den kan påverka indirekt 
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exempelvis entreprenörer och leverantörer bör granskas. Möjligheten att granska indirekta 

miljöaspekter kan variera. Det finns vissa rekommenderade kategorier att undersöka i sam-

band med miljöaspekter. Dessa är: utsläpp till luft, vatten och mark, användning av råvaror 

och naturresurser, energianvändning, energiutstrålning, avfall och biprodukter samt fysiska 

attribut exempelvis storlek och form. 

 

När alla miljöaspekter har utsetts ska de betydande miljöaspekterna bestämmas (Swedish 

Standards Institute, 2004). Verksamheten utser de aspekter som är mest relevanta att arbeta 

med. För att utse dessa kan bland annat miljöaspektens miljöpåverkan alltså på vilket sätt den 

påverkar miljön undersökas. 

3.3 Lagar och krav  

Följande steg handlar om att identifiera vilka lagar och krav som gäller för verksamheten 

(Swedish Standards Institute, 2004). Det kan vara både internationella, nationella och lokala 

krav. När det gäller krav kan det även finnas till exempel överenskommelser med myndighet-

er och kunder som bör beaktas. Om verksamheten har någon form av miljömärkning kan där 

också finnas ett antal krav att uppmärksamma. 

3.4 Övergripande och detaljerade mål  

För att verksamheten ska förbättra sitt miljöarbete krävs det att mål sätts upp (Swedish Stan-

dards Institute, 2004). Målen ska vara satta utifrån miljöpolicyn och med hänsyn till att följa 

lagar och krav samt de betydande miljöaspekterna. När det gäller exempelvis teknik kan ett 

mål vara att använda bästa möjliga teknik. Målen kan även beröra indirekta frågor och det 

viktiga oavsett område är att målen bör vara mätbara i den mån det går. Arbetet med att upp-

fylla målen ska ske med hjälp av en eller flera handlingsplaner. Handlingsplanerna ska redo-

visa tillvägagångssätt, resurser och tidsplan för att uppnå de uppsatta målen. Planerna ska 

även presentera ansvarsfördelningen kring arbetet. 

3.5 Ansvar, kompetens och dokument 

Högsta ledningen på verksamheteten ansvarar för att en miljöpolicy tas fram och att miljöled-

ningssystemet sätts i bruk (Swedish Standards Institute, 2004). Ledningen kan sedan utse en 

eller flera så kallade ledningsrepresentanter som har befogenhet att se till att miljöledningssy-

stemet följs. Det viktigaste att påtala är dock vikten av att alla som är involverade i verksam-

heten ska informeras om miljöledningssystemet. Det är inte bara ledningen som ska utföra 
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arbetet, utan alla som har uppdrag av verksamheten. Ledningens ansvar är att se till att resur-

ser finns för att upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet. 

 

En viktig del i arbetet med att engagera alla berörda är att se till att de har eller får nödvändig 

kompetens för att hantera arbetet med de betydande miljöaspekterna (Swedish Standards In-

stitute, 2004). De ska förstå betydelsen av miljöledningssystemet, miljöpolicyn och arbetet 

med de betydande miljöaspekterna – hur de påverkar miljön nu och hur skillnaden blir när 

rutinerna förbättras. Det är viktigt att verksamheten kommunicerar arbetet med miljölednings-

systemet internt så att alla uppdateras. Det kan exempelvis vara lämpligt att diskutera det på 

personalmöten. Rutiner bör finnas både för intern kommunikation och för extern om verk-

samheten väljer att ha det. Målet är att intressenter ska vara medvetna om verksamhetens mil-

jöarbete. 

 

För att kunna följa arbetet med miljöledningssystemet är det viktigt att dokumentera (Swedish 

Standards Institute, 2004). Först och främst bör miljöledningssystemets inriktning och om-

fattning dokumenteras. Därefter ska även miljöpolicy, övergripande och detaljerade miljömål 

dokumenteras. Alla dokument bör ledas i någon form av dokumentstyrning där rutiner finns 

för korrekt hantering och uppdatering av dokumenten. 

3.6 Verksamhetsstyrning och nödlägen 

När arbetet med de identifierade miljöaspekterna ska börja är det viktigt att identifiera vilka 

aktiviteter i verksamheten som berörs (Swedish Standards Institute, 2004). Rutiner för detta 

ska upprättas och dokumenteras. Det är även viktigt att exempelvis leverantörer och entrepre-

nörer informeras.  

 

En viktig del i att förebygga olyckor som kan skada miljön är att upprätta, införa och under-

hålla rutiner för identifiering av situationer där nödlägen kan uppstå (Swedish Standards Insti-

tute, 2004). Det är även viktigt att ha bra rutiner och beredskap när en olycka väl sker samt att 

kunna mildra effekterna vid en eventuell olycka. 

3.7 Uppföljning 

Det är viktigt att arbetet med miljöfrågorna följs upp för att kunna utvärdera resultatet (Swe-

dish Standards Institute, 2004). Det bör finnas rutiner för att övervaka och mäta de delar som 

omfattas av miljöpolicyn, miljöaspekterna och miljömålen. Det är viktigt att kontrollera så att 
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all mätutrustning är kalibrerad och fungerar som den ska. Uppföljningen ska visa om arbetet 

stämmer överens med målbilden och att arbetet flyter på som det ska. Rutiner som följer upp 

efterlevnad av lagar och andra krav ska också finnas.  

 

Det ska finnas rutiner för hantering av avvikelser (Swedish Standards Institute, 2004). Har det 

skett en avvikelse ska denna undersökas och behovet av åtgärder ska utvärderas. Det är viktigt 

att alla avvikelser dokumenteras.  

3.8 Intern revision och ledningens genomgång 

Med jämna mellanrum bör en intern revision av miljöledningssystemet utföras (Swedish 

Standards Institute, 2004). Det kan antingen någon inom verksamheten eller någon utifrån 

göra, viktigt är att revisionen är opartisk och objektiv. Syftet med en revision är att undersöka 

om arbetet med miljöledningssystemet sköts som planerat och enligt standarden. Det är viktigt 

att ta fram rutiner för när en revision ska göras och vad den ska omfatta.  

 

Utifrån den interna revisionen ska sedan ledningen gå igenom arbetet med miljöledningssy-

stemet (Swedish Standards Institute, 2004). Deras uppgift är att se huruvida ledningssystemet 

fortfarande är lämpligt, tillräckligt och verkningsfullt. Eventuellt behöver korrigeringar göras 

i miljöpolicyn och miljömålen för att uppnå ständig förbättring. Syftet är att inte miljöarbetet 

ska avstanna. Det kan exempelvis vara så att det någonstans uppkommit förändrade förhållan-

den som kräver en ändring i miljöledningssystemet.  

3.9 Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium 

Ett naturbruksgymnasium som valt att ha ett miljöledningssystem och certifiera sig enligt ISO 

14001 är Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium utanför Värnamo (Nilsson, 

2012). De poängterar på sin hemsida vikten av kretsloppstänkande och deras jordbruk bedrivs 

ekologiskt utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.  

 

Både lärare och elever genomgår en miljöutbildning och i skolans kök används råvaror som 

kommer ifrån gården (Nilsson, 2012). Eleverna får bland annat möjligheten att lära sig hur ett 

ekologiskt jordbruk ska skötas, hur källsortering och kemikalieåtervinning fungerar och vad 

hållbara energikällor innebär. På deras hemsida marknadsför de sig som en miljöcertifierad 

skola. 
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4. EMAS 

EMAS är EU:s frivilliga miljölednings- och miljörevisionsordning som bygger på kraven som 

finns i ISO 14001 (EG nr 1221/2009). Målet är ständig förbättring i organisationers miljöpre-

standa, vilket ska uppnås via införande av miljöledningssystem.  

4.1 Miljöutredning 

När en organisation ska certifieras enligt EMAS ska en miljöutredning genomföras (EG nr 

1221/2009). Utredningens delar är snarlika de i ISO 14001. Först och främst ska en identifie-

ring av relevanta lagstadgade miljökrav genomföras. Därefter ska direkta och indirekta miljö-

aspekter med betydande miljöpåverkan identifieras. Kriterier för att avgöra vilka miljöa-

spekter som har betydande miljöpåverkan ska fastställas. Befintliga miljöledningsrutiner ska 

utredas och en utvärdering av återkoppling från undersökningar av tillbud som tidigare skett 

ska göras.  

4.2 Miljöledningssystemet 

Kraven på vad miljöledningssystemet ska innehålla är samma som för ISO 14001, men utöver 

dem finns även ytterligare ett antal faktorer att beakta vid EMAS-certifiering (EG nr 

1221/2009). Innan verksamheten certifieras ska en den genomgå en miljöutredning där identi-

fiering av miljöaspekter och miljökrav ska ingå. Efterlevnaden av miljökrav är viktig och 

verksamheten ska kunna visa att alla krav följs och även exempelvis att tillstånd uppdateras. 

Miljöledningssystemet ska vara inriktat mot verksamhetens miljöprestanda med de identifie-

rade miljöaspekterna. Miljöprestandan ska ständigt förbättras.  

 

För att verksamheten ska kunna uppnå ständig förbättring inom miljöområdet poängteras vik-

ten av att alla arbetstagare är delaktiga (EG nr 1221/2009). Information kring hur miljöled-

ningssystemet fungerar är viktigt och det är organisationen som ska se till så att deltagandet 

uppfyller målen. Alla arbetstagare ska vara med i processen att ständigt förbättra miljöpre-

standan och det inkluderar alla steg från inledande miljöutredning och upprättande av miljö-

ledningssystemet till miljöredovisningar. Det ska även finnas miljökommittéer som ska se till 

så att samarbetet mellan de som har hand om miljöfrågorna och ledningen fungerar som det 

ska. Miljökommittéer och andra grupparbeten är lämpliga för att öka delaktigheten hos arbets-

tagarna.   
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Öppenhet är en viktig del i EMAS och därför är en nyckelfaktor att verksamhetens miljöpå-

verkan och miljöarbete ska kommuniceras ut till allmänheten och andra intressenter (EG nr 

1221/2009). De som vill ha informationen ska ha tillgång till den.  

4.3 Intern miljörevision 

Liksom för ISO 14001 ska en intern revision av miljöarbetet genomföras (EG nr 1221/2009). 

Två viktiga delar för intern miljörevision i EMAS är revisionsprogram och revisionsfrekvens. 

Revisionsprogrammets syfte är att verksamhetens ledning ska få en uppfattning av det imple-

menterade miljöledningssystemets effektivitet och hur verksamhetens miljöprestanda är. En 

utvärdering av miljöledningssystemet ska göras utifrån överensstämmelse av verksamhetens 

miljöpolicy och miljöprogram samt efterlevnad av gällande lagstiftning.  

 

Revisionsfrekvensen får vara högst tre år (EG nr 1221/2009). Hur ofta en revision ska ske 

beror bland annat på vilken typ av verksamhet det är och hur stor dess miljöpåverkan är. När 

revisionen är klar ska denna redovisas med en rapport för ledningen. Syftet är att ledningen 

ska kunna få en uppfattning om verksamhetens miljöutveckling, om den övervakas effektivt 

och om miljöpolicyn efterlevs. Om korrigerande åtgärder är nödvändiga ska det presenteras. 

4.4 Miljörapportering  

En verksamhet som vill bli certifierad enligt EMAS ska presentera en miljöredovisning (EG 

nr 1221/2009). I redovisningen ska bland annat finnas en beskrivning av verksamheten, dess 

miljöpolicy, indirekta och direkta miljöaspekter med betydande miljöpåverkan, detaljerade 

och övergripande miljömål samt vilka lagstadgade miljökrav som är aktuella. Så kallade kärn-

indikatorer ska också presenteras. En kärnindikator ska visa miljöutvecklingen hos verksam-

heten och kan exempelvis vara energieffektivitet, vatten, avfall eller utsläpp. 

 

Regelbundna miljöredovisningar ska genomföras och offentliggöras (EG nr 1221/2009). Där 

ska presenteras hur efterlevnaden av miljökrav är i verksamheten och hur dess miljöprestanda 

är. Den uppdaterade versionen av en miljöredovisning ska godkännas av en ackrediterad eller 

licensierad miljökontrollant. Denna kontrollant ska även kontrollera genomförandet av de 

övriga stegen: miljöutredning, miljöledningssystemet och revisionsprocessen. Miljöredovis-

ningen ska offentliggöras inom en månad efter verksamhetens registrering eller efter förnyad 

registrering.   
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Kravet på tillgänglighet med presenterande av miljöredovisningar är den största och främsta 

skillnaden mot ISO 14001 som inte har samma krav (Almgren & Brorson, 2009). Se figur 1 

nedan för sammanfattning av arbetet med ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller 

EMAS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Processen för implementering av ISO 14001 eller EMAS (Egen figur). 

5. Grön Flagg 

Grön flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor (Håll Sverige Rent). Över 

50 länder är delaktiga och Grön Flagg är den svenska delen av den internationella organisat-

ionen Eco-Schools. Eco-schools startades 1994 och drivs i sin tur av Foundation for Envi-

ronmental Education (FEE) (Eco-Schools, 2013). Organisationen Eco-Schools bildades till 

följd av de mål som togs fram vid Rio-konferensen 1992. Då hölls en konferens om miljö i 

Rio de Janeiro där bland annat hållbarhetsfrågor diskuterades (Regeringskansliet, 2012). Må-

let var att framtidens utveckling ska vara hållbar ur både social, ekonomisk och miljömässig 

synvinkel. En handlingsplan för detta togs fram, Agenda 21. Utöver Agenda 21 togs även fyra 

andra dokument fram, Riodeklarationen, Skogsprinciperna, Konventionen om biologisk 

mångfald samt Konventionen om klimatförändringar. 

 

Grön Flagg-certifiering har funnits i Sverige sedan 1996 och ungefär 2500 förskolor och sko-

lor är anslutna (Håll Sverige Rent). Det är stiftelsen ”Håll Sverige rent” som administrerar 



16 

 

Grön Flaggs arbete och medlemskapet är gratis. Flera olika steg ingår i en Grön Flagg-

certifiering, se figur 2. 

5.1 Omfattning och kommunpolitiker 

Då en skola ska certifiera sig enligt Grön Flagg kan skolan själv i stor utsträckning bestämma 

omfattning och inriktning (Håll Sverige Rent). Om det exempelvis gäller en gymnasieskola 

kan antingen hela skolan certifieras eller bara ett eller flera program. Hela skolan måste dock 

informeras på något sätt. Det är viktigt att certifieringen genomsyrar verksamheten och att 

både elever, personal och även föräldrar är väl medvetna om arbetet som görs. Arbetet utförs i 

cykler. Inom varje cykel bestäms arbetsområden och vilka teman som de olika områdena ska 

ha.  

 

Implementeringen av Grön Flagg-certifiering innefattar ett antal steg (Håll Sverige Rent). Ett 

av dessa steg är att skaffa en så kallad kontaktpolitiker i kommunen. Målet är att kommunen 

ska bli informerad om hur skolor med hjälp av Grön Flagg-certifiering arbetar med hållbar-

hetsfrågor. Kommunen ska även kunna vara ett stöd för skolorna. 

5.2 Grön Flagg-råd och nyckeltal 

När ansökan är inskickad och arbetet ska startas upp är nästa steg att utse ett Grön Flagg-råd 

(Håll Sverige Rent). Rådet ska bestå av elever och personal från olika avdelningar och årskur-

ser. Uppgiften är att diskutera och informera om nya idéer kring verksamhetens arbete med 

Grön Flagg. Representanterna kan bytas ut med jämna mellanrum och speciellt då en ny cykel 

inleds. 

 

För att efter några år kunna följa upp och se hur skolans miljöarbete förbättrats används så 

kallade nyckeltal inom olika områden (Håll Sverige Rent). De områden som finns är: all-

männa uppgifter (obligatoriskt), nedskräpning (obligatoriskt), avfall, återanvändning, återvin-

ning, konsumtion, energi och klimat, transporter, allemansrätten, hälsa och arbetsmiljö samt 

övrigt. Ett antal frågor ska då besvaras och dessa tal bildar sedan statistik över skolans miljö-

arbete. Det är även viktigt att kommunpolitikern får ta del av resultaten för att kunna följa 

utvecklingen.  

5.3 Handlingsplan 

Nästa steg i processen är att arbeta fram en handlingsplan som beskriver vilka utvecklingsom-

råden skolan ska inrikta sig på samt vilka teman som ska beröras (Håll Sverige Rent). Tillvä-
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gagångssätt och stöd i läroplanen ska också presenteras. Vilka delar av läroplanen som berörs 

ska anges. För varje cykel väljs tre områden som berör hållbar utveckling att arbeta med. Om-

rådena som skolan har valt ska knytas an till de olika teman som finns i Grön Flagg: livsstil 

och hälsa, närmiljö, vattenresurser, klimat och energi, konsumtion samt kretslopp. Dessa te-

man är valda utifrån de nationella miljökvalitetsmål som är antagna i Sverige (Naturvårdsver-

ket, 2013). Syftet är att eleverna själva ska få vara med i processen att utse utvecklingsområ-

den så att engagemanget och intresset optimeras (Håll Sverige Rent). Det är viktigt att skolans 

arbete synliggörs på något sätt och skolan får själv bestämma hur detta ska ske. Arbetet med 

en handlingsplan fortgår från sex till arton månader, skolan bestämmer själva. 

5.4 Dokumentation 

När arbetet är igång ska processen dokumenteras (Håll Sverige Rent). Beskrivning av arbetet, 

bilder, hur eleverna har arbetat etc. ska presenteras. En reflektionsdel med en utvärdering av 

hur arbetet har varit ska också finnas med. All dokumentation ska sammanställas till en rap-

port som sedan exempelvis kommunpolitikern och föräldrar kan ta del av. När rapporten är 

inskickad till och godkänd av Håll Sverige Rent kan det vara lämpligt att visa upp sitt arbete 

för exempelvis kommunpolitiker, föräldrar och lokal media på förslagsvis ett öppet hus. 

5.5 Frans Suell och Jörgen Kocks Gymnasium 

Ett gymnasium som redan är certifierade enligt Grön Flagg är Frans Suell och Jörgen Kocks 

Gymnasium i Malmö (Håll Sverige Rent). De har snart varit certifierade i elva år och har 

dessutom fått flera miljöpris för sitt arbete inom miljön. På skolan finns ett antal yrkesinrik-

tade program såsom naturbruksprogram inom trav och galopp och restaurang- och livsme-

delsprogram (Malmö stad, 2013).  

 

Skolan har bland annat arbetat med temat kretslopp och har då exempelvis lyckats öka mäng-

den inköpt mat som är ekologiskt odlad eller närproducerad (Håll Sverige Rent). Inköpssy-

stemet har även anpassats så att det ska vara enklare att köpa in ekologiska produkter. För att 

öka elevernas engagemang anordnades även en klädbytardag.  Skolan hoppas nu att hela 

Malmö Stads inköp av ekologiska varor ska öka. 
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Figur 2. Sammanfattning av de olika stegen som ingår i Grön Flagg-processen (Egen figur). 

6. IP Sigill 

IP står för integrerad produktion och är en kvalitetssäkringsstandard (Sigill Kvalitetssystem 

AB, 2011a). Kvaliteten på produktion av livsmedel och prydnadsväxter ska säkras. Syftet med 

integrerad produktion är att se hela brukningsenheten som en helhet. Kvalitetssäkring ska ge-

nomföras på livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar. Det finns två nivåer av certifie-

ring och det är den högre nivån, sigill, som även behandlar området miljö. Råvaror som är 

producerade i Sverige får märkas Svenskt Sigill (Sigill Kvalitetssystem AB, 2012a). Faktorer 

såsom resurseffektvitet, där användandet av exempelvis gödsel och naturområden optimeras 

är viktiga (Sigill Kvalitetssystem AB, 2011a). Metoder ska väljas så att den negativa påverkan 

på mark, vatten och klimat minskar. Certifieringen förespråkar också metoder som optimerar 

förutsättningar för biologisk mångfald i mark och vatten.  

6.1 Sigillcertifiering och revision 

Sigillcertifiering kan ske på olika typer av kött, men även på mjölk, frukt och grönt, spannmål 

och oljeväxter samt prydnadsväxter och plantskola (Sigill Kvalitetssystem AB, 2011a). Det 

finns även tillvalscertifiering för klimat inom de olika områdena. För att en verksamhet ska 

kunna bli certifierad enligt IP måste gällande lagstiftning följas. Certifiering sker av ett ackre-

diterat certifieringsorgan.  
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Verksamheten ska en gång om året genomföra en egenrevision för att kontrollera att reglerna 

följs och notera brister i en åtgärdsplan (Sigill Kvalitetssystem AB, 2011a). Externa revisioner 

ska också genomföras med jämna mellanrum där en revisor utifrån bland annat kontrollerar 

verksamheten och ser till att dokumentation av rutiner med mera uppdateras.   

6.2 Produktionsregler för gris, mjölk, spannmål och oljeväxter 

En verksamhet som vill gå med i IP Sigill ska först genomföra en så kallad miljöhusesyn på 

verksamheten och därefter gå igenom alla IP Sigills regler (Sigill Kvalitetssystem AB, 

2012a). De regler som i dagsläget inte uppfylls ska föras in i en åtgärdsplan. Miljöhusesynen 

ska upprepas årligen, en energikartläggning ska göras och rutiner för nöd- och olycksfall ska 

finnas.  

 

För att värna om den biologiska mångfalden får varken genmodifierat utsäde, plantmaterial 

eller foder användas (Sigill Kvalitetssystem AB, 2012a). En plan för hur verksamheten tar 

tillvara på natur- och kulturvärden bör finnas. Föreskrifter finns också kring hantering och 

användande av gödsel. För att skydda vattendrag finns riktlinjer som bland annat berör 

skyddsavstånd och skyddszoner vid gödselspridning. Det finns även föreskrifter kring hante-

ring av kemikalier och integrerat växtskydd som syftar till att optimera användningen av växt-

skydd både biologiskt och ekonomiskt. Särskilda riktlinjer finns kring hantering av växt-

skyddsmedel.  

6.3 Grisköttsproduktion 

Djuromsorg är en viktig fråga och det finns många regler kring både stallbyggnader och djur-

skötsel (Sigill Kvalitetssystem AB, 2012a). Speciellt för grisar finns föreskrifter om bland 

annat hantering, foder, läkemedel, smittskydd och transporter. Vid tillvalscertifiering inom 

klimat finns föreskrifter kring energianvändning, kväveflöden vid växtodling, användning av 

gödsel, foderproduktion, växtföljd och grisproduktionen.  

6.4 Mjölkproduktion 

Riktlinjerna kring mjölkproduktion är i grunden samma som för grisprodukton, men här finns 

anpassade regler för kor istället (Sigill Kvalitetssystem AB, 2012b). Det finns även ett stort 

antal föreskrifter kring mjölkning med alla delar som ingår, exempelvis även kylning och 

diskning. Föreskrifterna för klimatcertifiering inom mjölk är samma som för gris med tillägg 

av kriterier för mjölkproduktion istället.  
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6.5 Spannmåls- och oljeväxtproduktion 

För certifiering inom spannmål och oljeväxter finns specificerade föreskrifter kring utsäde, 

kadmium, utrustning för lagring, transport, hantering och torkning och lagring (Sigill Kvali-

tetssystem AB, 2011b). Föreskrifterna för klimatcertifiering inom spannmål och oljeväxter är 

samma som för de två ovan nämnda områdena, men kriterier kring foderproduktion ingår inte 

och istället finns regler kring skötsel av vall och gröngödsling.  

7. Skolverket 

Skolverket har för alla gymnasieutbildningar satt upp mål för vilka kunskaper eleverna ska ha 

när de är klara med utbildningen (Skolverket, 2012). I läroplanen för gymnasieskolor finns de 

olika typerna av mål uppsatta. Målen gäller olika områden såsom kunskaper, normer och vär-

den samt elevernas ansvar och inflytande. Det finns även en beskrivning av skolans uppdrag 

och där anges allmänt att eleverna ska få en förståelse i miljöfrågorna.  

 

”Miljöperspektivet i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva med-

verka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till 

de övergripande och globala miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funkt-

ioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling” (Skol-

verket, 2012). 

 

Under kategorin ”kunskaper” framhävs även förmågan att analysera hur människan ska sam-

spela med omvärlden för att främja hållbar utveckling (Skolverket, 2012). I föreskrifterna för 

Gymnasieskola 2011 tas bland annat miljöfrågor upp när det gäller gymnasiearbetet (Skolver-

ket, 2011). I planeringsstadiet av arbetet ska eventuella konsekvenser tas hänsyn till. Det kan 

exempelvis vara konsekvenser på miljön. Eleven får då utifrån det avgöra om arbetet fortfa-

rande ska genomföras eller om det på något sätt behöver optimeras för att minska konsekven-

serna. Detta gäller för alla gymnasieprogram.  

 

I examensmålen som är specifika för naturbruksprogrammet poängteras vikten av att se na-

turbruket som en resurs för samhället och att förvalta de naturresurser som finns (Skolverket, 

2011). Förmåga att kunna reflektera över hur naturen på bästa sätt ska skötas hållbart fram-

hävs. För mer bakgrundsförståelse understryks även vikten av att ha kunskap kring hur olika 

typer av arbeten inom verksamheten använder och påverkar naturen och dess biologiska pro-
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cesser. För elever som läser lantbruksinriktning anges en speciellt viktig aspekt, att ha känne-

dom om växternas betydelse dels för lantbruket och dels för miljön och människors hälsa. 

Andra viktiga mål som tas upp och som rör miljön är att öka medvetenheten kring energihus-

hållning samt att optimera elevernas kretsloppstänkande. För olika typer av arbetsuppgifter 

framhävs vikten av elevernas förmåga till att ta miljöhänsyn.  

 

De mer generella miljöfrågorna berörs i alla gymnasieutbildningar främst genom en obligato-

risk naturkunskapskurs (Skolverket, 2011). För naturbrukselevernas del anges denna kurs som 

extra relevant då detta ämne berör flera av programmets karaktärsämnen. Dessa karaktärsäm-

nen beskrivs som mer inriktade på yrkesverksamhet medan naturkunskap ger mer naturveten-

skaplig kunskap inom området.  

8. Miljömål i Svalövs kommun 

Miljöarbetet i Sverige har fått en mer konkret målbild sedan de 16 nationella miljökvalitets-

målen antogs (Naturvårdsverket, 2013). Kommunerna har det lokala ansvaret för att dessa mål 

uppnås (Samuelsson, 2009). I Svalövs kommun finns det uppsatta mål för fyra kategorier: 

Klimat och luft, Vatten, Mark, byggande och boende samt Natur och bilogisk mångfald. Må-

len som satts upp för dessa kategorier ska enligt planen vara uppfyllda 2009-2015. Det finns 

mål dels för vad kommunen som organisation ska uppnå och dels mer övergripande geogra-

fiska mål att sträva mot. Nedan följer en kort beskrivning av de olika kategorierna med tillhö-

rande mål och måluppfyllnad. 

8.1 Klimat och luft 

Kommunen har satt upp fyra mål för kategorin (Samuelsson, 2009). Första målet är att en 

klimat- och energistrategi ska införas senast 2009. Det finns numera en antagen Energistrategi 

för kommunen (Svalövs kommun, 2010a). De nästkommande två målen handlar om att miljö-

optimera transporterna i kommunen (Samuelsson, 2009). En Gång- och cykelplan ska tas 

fram senast 2013, denna plan ska gälla transporter mellan kommunens orter. En resepolicy för 

tjänsteresor ska antas senast 2010 där miljöoptimerade val ska göras. Detta mål är enligt 

kommunen fortfarande pågående (Svalövs kommun, 2013c). Ett mer övergripande mål som 

antagits är att sträva efter att minska halterna av ämnen som försämrar luftkvaliteten i kom-

munen (Samuelsson, 2009).  
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För att uppnå de antagna målen jobbar kommunen mycket med att miljöanpassa transporterna 

(Samuelsson, 2009). Cyklande prioriteras samt att resa kollektivt, men även att använda for-

don som är bättre ur miljösynpunkt. 

8.2 Vatten 

För kategorin som rör vatten har åtta mål satts upp, varav två är mer övergripande (Samuels-

son, 2009). Två av målen handlar om kommunala grundvattentäkter. Dels att alla senast 2010 

ska ha ett vattenskyddsområde med föreskrifter och dels att grundvattenförekomster som kan 

komma att behöva användas i framtiden senast 2011 ska skyddas. Idag ligger endast en vat-

tentäkt inom ett definierat vattenskyddsområde (Svalövs kommun, 2012a). Vattenkvaliteten 

för enskilda vattentäkter ska undersökas senast 2014 (Samuelsson, 2009). Enskilda avlopp ska 

uppfylla gällande krav senast 2015. En utredning av kommunens vattendrag när det gäller 

fosforpåverkan ska göras senast 2010. En plan ska även tas fram för att minska påverkan med 

15 % från 2011 till 2015. I kommunen finns ett antal numera nedlagda deponier. En under-

sökning med utredning om sanering för dessa ska vara gjord 2013. De övergripande målen 

handlar om att minska mängden bekämpningsmedel med tillhörande nedbrytningsprodukter i 

sjöar och vattendrag samt att minska läckage av kväve och fosfor från jordbruket dit.  

 

Kommunen arbetar idag för att nå dessa mål genom att sträva efter att upprätthålla en god 

kvalitet på grund- och ytvattnet (Samuelsson, 2009). De arbetar även med sanering av förore-

nade områden och ogräsbekämpning med bekämpningsmedel minimeras på kommunens 

mark. 

8.3 Mark, byggande och boende  

Åtta mål, varav ett övergripande har antagits i kommunen när det gäller mark, byggande och 

boende (Samuelsson, 2009). Om en detaljplan tar natur- och kulturmiljöer i anspråk ska kom-

pensationsåtgärder genomföras. Som ett led i detta mål ska även en utredning av vilka bygg-

nader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla göras senast 2015. Vid planering av ny 

bebyggelse ska återigen möjligheterna till mer miljöanpassade transporter främjas. Tillgången 

till tätortsnära rekreationsområden ska säkerställas senast 2013. En bullerkartläggning med 

åtgärdsplan ska göras senast 2011 i kommunen och senast 2015 ska även en kartläggning av 

bullerfria områden ha gjorts. Radonhalten i kommunala byggnader ska senast 2014 inte få 

överstiga 200 Bq/m
3
 luft. När det gäller byggnader ska även en policy som rör elektromagne-

tiska fält i byggnader tas fram. Det generella målet handlar om att bevara bullerfria områden. 
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Kommunen arbetar mot att dessa mål följs och utför bland annat radonmätningar i kommu-

nala byggnader samt arbetar med PCB-sanering i byggnader (Samuelsson, 2009). Placeringen 

av nya bostäder sker mer strategiskt numera, med transportfrågan i åtanke. Källsortering sker 

även på kommunhuset. 

8.4 Natur och biologisk mångfald  

För den fjärde och sista kategorin med miljömål för Svalövs kommun finns fem antagna mål 

(Samuelsson, 2009). Ett naturvårdsprogram med skyddsåtgärder ska vara framtagit senast 

2013. Detta för att skydda de värdefulla natur- och kulturmiljöerna som finns i kommunen. 

Inom den offentliga sektorn ska minst 25 % av de konsumerade livsmedlen vara ekologiskt 

odlade 2015.  

 

Tre av målen är mer övergripande och är inriktade på att kommunen ska skydda och bevara 

den biologiska mångfalden samt att förbättra bevarandestatusen för hotade arter i kommunen 

(Samuelsson, 2009). En fördjupad översiktsplan för Söderåsen har gjorts och det sista målet 

syftar till att man ska sträva efter att efterleva målen i planen. Utöver Söderåsen har även 

andra områden med värdefull miljö identifierats.  

9. Avfall och renhållning i Svalövs kommun 

Svalövs kommun har tagit fram en renhållningsordning för kommunen (Svalövs kommun, 

2010b). Där beskrivs bland annat hur hanteringen av olika typer av avfall ska gå till. Om det 

uppstår annat avfall än hushållsavfall på en verksamhet ska uppgifter enligt förordningen 

lämnas in om hur mycket och vilken typ av avfall som finns. Det ska även framgå vilken typ 

av hantering som fordras. 

 

En mer detaljerad beskrivning av avfallshanteringen finns i Avfallsplanen för Svalövs kom-

mun (Svalövs kommun, 2012b). Hanteringen av avfallet i kommunen utförs av Landskrona-

Svalövs Renhållnings AB (LSR). I planen har olika typer av mål som rör avfall satts upp. 

Dessa har knutits an till dels de nationella miljömålen och dels de regionala för Skåne. Fem 

lokala delmål har satts upp:  
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1. ”Minska mängden avfall. 

2. Minska avfallets farlighet. 

3. Öka återanvändningen. 

4. Optimalt balansera resursuttaget ur avfall mellan olika behandlingsformer. 

5. Minimera deponering.” 

 

Strategier för att nå dessa mål har också arbetats fram (Svalövs kommun, 2012b). I övrigt 

innehåller Avfallsplanen bland annat en nulägesbeskrivning av avfallssituationen i kommunen 

samt en beskrivning av hur avfallet hanteras inom LSR-området. 
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Verksamheten 

10. Beskrivning av verksamheten 

Svalöfs gymnasium är beläget i Svalöv, Svalövs kommun. På skolan studerar cirka 700 elever 

och en del av dessa bor även på skolans internat (Svalövs kommun, 2013a). Utöver eleverna 

finns även cirka 100 anställda (Svalövs kommun, 2013b). Skolan har flera olika programin-

riktningar såsom naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt program, men även praktiska 

program i form av naturbruksprogram samt fordon- och transportprogram (Svalövs kommun, 

2013a). Enligt arbetets avgränsningar berörs endast lantbruksdelen inom naturbruksprogram-

met i detta arbete. Inom lantbruksdelen finns tre inriktningar: tekniker/maskinförare inom 

lantbruk, växtodling inom lantbruk samt djurskötare inom lantbruk (Svalövs gymnasium, 

2013). Naturbruksverksamheten är sedan 1994 certifierad enligt IP Sigill (Olsson, pers. 

komm.). Certifiering finns för områdena spannmål, gris och mjölk. 

10.1 Områdesbeskrivning 

Verksamheten är uppdelad på två områden. Utifrån ena området sköts bland annat växtodling 

och där finns även skolans maskinpark. På det andra området finns ett antal stallar där de 

olika djuren hålls. Området som har hand om växtodlingen visas på kartan nedan, (figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Området som har hand om växtodlingen med de olika byggnaderna markerade (Hitta.se, 

2013). 
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En byggnad består av kontor, undervisningslokaler samt en maskinverkstad. Maskinverksta-

den har bland annat ett rum där alla oljor och smörjmedel förvaras. De andra byggnaderna 

utgörs av maskinhallar samt förvaring av exempelvis konstgödsel. Utöver dessa byggnader 

finns även en platta där maskiner tvättas av vid behov. Området ligger i utkanten av Svalövs 

samhälle och det finns ett antal hus i närheten. Växtodlingen på 38 av de 300 ha som tillhör 

skolan bedrivs sedan 1994 ekologiskt, eftersom eleverna ska lära sig hur båda varianterna ska 

skötas (Olsson, pers. komm.). Skolan har i dagsläget inga planer på att utöka den ekologiska 

andelen.  

 

Den andra delen av verksamheten finns ett hundratal meter ifrån föregående område, (figur 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Området där djuren hålls med de olika byggnaderna markerade (Eniro, 2013).  

 

Två av byggnaderna hör till nötdjursverksamheten med tillhörande mjölkanläggning. Dessu-

tom finns ett svinstall och ett fårstall. För övrigt finns en plats för gödselstack, plansilos samt 

tre flytgödselbrunnar. Denna del av verksamheten ligger ytterligare en bit ifrån samhället och 

det finns någon enstaka gård intill, men annars fält. En större landsväg passerar också intill 

båda områdena. På verksamheten finns 55-60 mjölkkor och lika många ungdjur (Olsson, pers. 

komm.). Det finns även 16 suggor, cirka 80 höns och cirka 30 får. Inga av verksamhetens 

råvaror används på skolan mer än att personal till viss del använder ägg därifrån (Cavling, 

pers. komm.). Det finns upphandlingar om inköp hos kommunen eftersom skolan är kommu-

nal och det försvårar den möjligheten för skolan.  
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10.2 Miljöfrågor och rutiner 

En jordbruksverksamhet där även djur ingår bidrar till olika typer av miljöpåverkan. Nedan 

följer en beskrivning av de olika kategorier som är relevanta ur miljösynpunkt utifrån verk-

samheten.  

 

Utöver de områden som finns angivna nedan kan det finnas andra kategorier för verksamheten 

som också kan ha betydelse inom miljöfrågor. De viktigaste kategorierna är energiförbruk-

ning samt kemikalie- och avfallshantering då dessa områden berör verksamheten mest.  

10.2.1 Energi 

Energin som verksamheten förbrukar används bland annat till belysning, drivning av maski-

ner samt uppvärmning både i kontorsutrymmen, stallar och även av vatten (Olsson, pers. 

komm.). Kontorsbyggnaden med tillhörande undervisningslokaler och verkstad är uppvärmd 

via en el-/vattenpanna. Det finns ett gammalt avtal mellan kommunen och energibolaget Eon 

om att byggnaden ska ha denna typ av uppvärmning. Avtalet går dock ut om något år. I 

kostallet är det endast kontorsutrymmena samt mjölkgropen som är uppvärmda. Diskning av 

mjölkningsutrustning sker i vatten med temperaturen 70  . Detta vatten värms upp med hjälp 

av el. Svinstallet är uppvärmt endast vintertid. Där finns golvvärme och den kommer ifrån 

inlagda elpatroner. Höns- och fårstallen är inte uppvärmda. För belysning i lokalerna används 

lysrör. Diodbelysning finns tillgängligt på marknaden, men används i dagsläget inte på sko-

lan. 

 

En beräkning av energiförbrukningen visade att svinstallet förbrukade 118 572 kWh på ett år 

under perioden april 2012 till mars 2013 (Cavling, pers. komm.). För kostallet var energiför-

brukningen i högsäsong, januari 2013 till mars 2013 63 027 kWh. Om energiförbrukningen 

ser likadan ut under hela året skulle då den totala förbrukningen där bli cirka 250 000 kWh. 

Det är dock troligtvis osannolikt. 

10.2.2 Vatten 

Verksamheten nyttjar stora mängder vatten då det exempelvis behövs i mjölkproduktionen 

(Olsson, pers. komm.). Mjölkgropen där korna mjölkas tvättas två gånger om dagen liksom 

rören där mjölken passerar. Mjölktanken där mjölken förvaras diskas en gång varannan dag, 

det vill säga efter att mjölkbilen har varit och tömt tanken. En annan del av vattenförbruk-

ningen utgörs av tvätt av maskiner. För övrigt fordras stora mängder vatten till djuren.  
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Årsförbrukning för lantbruksdelen (Cavling, pers. komm.):  

 178 m
3
 Bostad – spill- och dagvatten 

 4810 m
3
 Nya stallet – vatten och dagvatten 

 363 m
3
 Verkstad – vatten, spill- och dagvatten 

 826 m
3
 Gamla stallet – vatten och dagvatten 

Den sammanlagda årsförbrukningen av vatten, spill- och dagvatten är cirka 6200 m
3
 per år. 

10.2.3 Kemikalier 

De olika typerna av kemikalier som används i verksamheten är: diesel, smörjmedel och oljor, 

avfettningsmedel, kylarvätska, konstgödsel samt växtskyddsmedel mot ogräs och svamp (Ols-

son, pers. komm.). Dieseln förvaras i en avsedd tank. Tanken är placerad i ett tätt kar som 

hindrar spridning vid eventuellt läckage. Alla oljor finns förvarade i ett speciellt rum, se fi-

gur 5. Spill som sker där samlas upp. Detta spill samt spillolja tas om hand av en uppköpare. 

Konstgödseln förvaras i ett öppet garage med grusgolv. Mängden konstgödsel som används 

per år är cirka 200 ton. 

 

Växtskyddsmedlet finns förvarat i ett rum utan avlopp och med höga trösklar för att förhindra 

spridning av eventuellt spill (Olsson, pers. komm.). Påfyllnaden av växtskyddssprutan görs på 

en avsedd platta, se figur 6. Denna platta har en separat brunn som samlar upp spill som sedan 

späds ut med regnvatten. En gång om året töms denna brunn och innehållet körs ut på fälten. 

Tvättning av sprutan och andra maskiner sker också på denna platta. Besiktning av sprutan 

sker årligen. Endast utbildad personal får hantera växtskyddsmedlen. När eleverna ska lära sig 

finns alltid en ansvarig och utbildad person med. Många instruktioner kring hantering av 

växtskyddsmedel finns, exempelvis ska verksamheten sträva efter att minimera användandet. 

En tanke inför framtiden är att försöka använda sig mer av mekanisk ogräsbekämpning utan 

kemikalier. 

 

I verkstaden där reparationer av maskiner sker finns inte heller någon golvbrunn som leder ut 

i avloppet utan det finns en oljeavskiljare som tar hand om spill (Olsson, pers. komm.).  

 

Skyddsrutiner för hantering av kemikalier finns (Olsson, pers. komm.). Hanteringsföreskrifter 

gås igenom för eleverna vid varje enskilt moment av undervisningen.  
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Figur 5. Rum för förvaring av olja, smörjmedel 

mm. (Eget foto). 

 

 

Figur 6. Platta avsedd för tvätt av maskiner 

mm. (Eget foto). 

 

10.2.4 Avfall 

Olika typer av avfall uppkommer i verksamheten och det forslas till olika platser. En stor 

mängd emballage med exempelvis lantbruksplast samlas upp och från och med i år ska detta 

sedan lämnas till ett företag som tar hand om det (Olsson, pers. komm.). En del av det åter-

vinns sedan och en del används till energi (Svepretur, 2013). Använda smörjmedel samlas upp 

i fat som hämtas upp av en uppköpare cirka var tredje månad (Olsson, pers. komm.). För ex-

empelvis kanyler finns ett avtal med Landskrona Svalöv Renhållnings AB (LSR) att anmälan 

om hämtning sker när man har behov av det. LSR står även för upphämtning av använda bat-

terier, lysrör och annat farligt avfall. På naturbruksdelen på skolan finns containrar för avfall 

som hyrs av företaget Ohlssons. Det finns sammanlagt två containrar för papper, två för well-

papp, en för plast, två för osorterat avfall samt två för brännbart avfall, se figur 7 och 8. Con-

tainrarna med osorterat respektive brännbart avfall töms varannan vecka utifrån avtal med 

Ohlssons. På skolan finns även ett miljöhus med återvinning, vilket även andra delar av sko-

lan använder (Cavling, pers. komm.). Där finns kärl för kartong, tidningar, miljöfarligt avfall, 

lysrör, småbatterier, däck, med mera. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Containrar för brännbart respektive 

osorterat avfall (Eget foto). 

Figur 8. Behållare för avfall som ska 

återvinnas (Eget foto). 
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10.2.5 Buller 

I verksamheten finns olika moment där buller kan förekomma. Det kommer exempelvis från 

maskiner, djur, högtryckstvätt och verkstadsmaskiner (Olsson, pers. komm.). Skyddsföreskrif-

ter för olika typer av situationer där buller kan uppkomma finns. 

10.2.6 Risker 

Det finns inte så många moment som utgör stora risker för att en olycka ska hända (Olsson, 

pers. komm.). Den allvarligaste olyckan som skulle kunna ske ur miljösynpunkt är om växt-

skyddssprutan välter. Då finns rutiner för att kontakta Räddningstjänsten för att minska kon-

sekvenserna. 

10.2.7 Ansvar och undervisning 

Ansvarig för miljöfrågor på naturbruksinriktningen är Johan Olsson (Olsson, pers. komm.). 

Både arbetsmiljö och miljöfrågor tas upp i undervisningen. Det ingår dels i en obligatorisk 

Naturkunskapskurs och dels kombinerat i olika arbetsuppgifter. Eleverna ska lära sig att bland 

annat minska näringsläckaget från verksamheten. En växtnäringsbalans görs för att minimera 

näringsförlusterna. Överlag anas ett negativt intresse för ekologisk verksamhet bland elever-

na.  

10.2.8 Foder 

Fodret som används till naturbrukets djur är huvudsakligen uppdelat i tre kategorier; egenpro-

ducerat foder som förvaras i plansilo, inköpt HP massa från sockerbruket i Örtofta mellan 

Eslöv och Lund samt inköpt kraftfoder från Lantmännen (Olsson, pers. komm.). Mängden 

inköpt foder uppgår till cirka 200 ton av vardera HP massa och kraftfoder. HP massa är ett 

energirikt foder som till stor del består av betfiber från sockerbetor (Nordic Sugar, 2013).  

10.2.9 Leverantörer och entreprenörer 

Då skolan är kommunal sker alla upphandlingar via kommunen (Cavling, pers. komm.). 

Kommunens upphandlingsarbete sker i sin tur i samarbete med Upphandlingsenheten i Lunds 

kommun. Inköps- och upphandlingspolicy för Lunds kommun finns och när det gäller mil-

jöfrågor anges endast att ”Vid inköp och beställningar skall hänsyn tas till angelägna sam-

hällsmål som en god miljö (…)” (Lunds kommun, 2008). Skolan kan alltså inte själva välja 

vilka leverantörer och entreprenörer som ska anlitas och alla upphandlingar som sker styrs av 

Lagen om offentlig upphandling (SFS 2007:1091). 
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Resultat miljo utredning 

11. ISO 14001 och EMAS för Svalöfs Naturbruksgymnasium 

11.1 Miljöpolicy 

Det viktigaste dokumentet i ett miljöledningssystem är miljöpolicyn. Den ska genomsyra hela 

verksamhetens miljöarbete. Nedan finns ett förslag på hur skolans miljöpolicy skulle kunna 

vara formulerad: 

 

Skolan ska arbeta mot en hållbar utveckling. Arbetet ska utgå ifrån ett miljöledningssystem 

med uppsatta miljöaspekter och miljömål. Alla elever och all personal ska vara insatta i arbe-

tet och ska tillsammans arbeta mot att skolan får en status som miljöinriktad. Miljöaspekterna 

och miljömålen ska ständigt uppdateras utifrån gällande lagstiftning och förutsättningar. När 

de uppsatta målen nås ska nya skapas för att uppnå en ständig förbättring. Miljöfrågorna ska 

integreras i varje moment och inte utgöra en egen del.  

 

Eleverna ska ha god kunskap om dagens miljöproblem och vilka åtgärder som kan vidtas för 

att arbeta mot en hållbar utveckling när de lämnar skolan. Kontinuiteten i intresset för mil-

jöfrågor ska säkerställas via en miljögrupp som utgörs av både elever och lärare.  

 

Vid inköp av exempelvis kemikalier ska olika alternativ utredas och därefter ska det mest mil-

jöanpassade alternativet väljas. Områden som skolan speciellt ska arbeta med är att minska 

energiförbrukningen, att öka andelen återvunnet avfall samt att på sikt öka andelen ekologiskt 

odlad mark på skolan. Miljömålen som sätts upp ska spegla de nationella miljökvalitetsmål 

som antagits.  

 

Denna miljöpolicy ska kommuniceras till alla som berörs av den och liksom miljöaspekterna 

och miljömålen ska även denna policy uppdateras i takt med att verksamheten utvecklas.  

11.2 Lagar och krav för Svalöfs gymnasium 

Det finns ett stort antal lagar som berör miljöfrågor, de flesta återfinns i Miljöbalken (MB) 

(SFS 1998:808). I 2 kap. presenteras där de så kallade ”Allmänna hänsynsreglerna” som gäl-

ler för alla typer av verksamheter. Dessa hänsynsregler består av sex viktiga delar:  
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 Kunskapskravet: i syfte att skydda människors hälsa och miljö ska alla som bedriver 

eller avser att bedriva en verksamhet ha den kunskap som krävs för att säkerställa det 

skyddet.  

 Försiktighetsprincipen: försiktighetsåtgärder ska tillämpas ”så snart det finns skäl att 

anta” att en verksamhet kan leda till skador på människors hälsa eller miljön. En del i 

försiktighetsprincipen är att välja bästa möjliga teknik för att undvika skador.  

 Produktvalskravet: kemiska produkter eller biokemiska organismer som kan utgöra en 

risk för människors hälsa eller miljön bör undvikas och ersättas med mindre farliga 

produkter.    

 Hushållningsprincipen: de som bedriver en verksamhet ska hushålla med råvaror och 

energi. Återanvändning och återvinning bör också prioriteras.  

 Lokaliseringskravet: vid val av plats för en verksamhet ska den plats som gör minst 

intrång och åverkan på människors hälsa och miljön väljas.    

 Förorenaren betalar: den som har bedrivit en verksamhet som åsamkat skada på mil-

jön ansvarar för att skadan ska upphöra och för att vidta åtgärder som krävs för detta.   

 

I Miljöbalken finns förutom de allmänna hänsynsreglerna även andra lagar som kan röra verk-

samheten i Svalöv (SFS 1998:808). I 9 kap. finns regler för miljöfarlig verksamhet och hälso-

skydd vilket kan gälla om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön 

via exempelvis utsläpp eller buller. Miljöfarlig verksamhet kan enligt MB 9:6 vara tillstånds- 

eller anmälningspliktig. Verksamheten på naturbruksprogrammet i Svalöv bör enligt Förord-

ning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd vara en så kallad C-verksamhet 

(SFS 1998:899). Det innebär att verksamheten inte är tillståndspliktig, men anmälningspliktig, 

vilket ska göras hos den kommunala nämnden.  

 

I 12 kap. finns regler för jordbruk och annan verksamhet (SFS 1998:808). Här anges att även 

om en verksamhet inte är tillståndspliktig kan det finnas ett krav för anmälan för samråd om 

verksamheten kan komma att ”väsentligt ändra naturmiljön”. Där anges även att det är rege-

ringen som får meddela vilka regler som gäller för hänsyn till natur- och kulturvärden. Speci-

ellt för miljöfrågor inom jordbruket följer även ”Förordning om miljöhänsyn i jordbruket” 

(SFS 1998:915).  
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14 kap. handlar om kemiska produkter och biokemiska organismer (SFS 1998:808). Här finns 

bland annat reglerat hur man får sprida bekämpningsmedel. Det ska göras så att miljöpåver-

kan minimeras och så att inte människors hälsa skadas. Spridning utanför det avsedda områ-

det ska undvikas och spridning från luftfartyg får inte förekomma.  

 

EU har tagit fram en omfattande kemikalielagstiftning, REACH som syftar till bättre hante-

ring av kemikalier (EG 1907/2006). REACH står för ”Registration, Evaluation, Authorisation 

of CHemicals”, vilket kan översättas ”anmälan/registrering, utvärdering/riskbedömning, god-

kännande, begränsning/förbud av kemikalier”. Målsättningen är att farliga kemikalier som 

används idag på sikt ska bytas ut mot något mindre farligt.  

 

15 kap. i Miljöbalken handlar om avfall och producentansvar (SFS 1998:808). Där anges 

bland annat att den som innehar avfall ska se till att det hanteras på ett miljö- och hälsomäss-

igt bra sätt. I Avfallsförordningen som följer finns även riktlinjer för exempelvis farligt avfall, 

brännbart avfall och transport av avfall (SFS 2011:927).  

 

Syftet med 26 kap. som handlar om tillsyn är att se till så att syftet med Miljöbalken säker-

ställs (SFS 1998:808). Den som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön negativt har 

ansvaret att kontrollera sin verksamhet och planera så att detta motverkas. Det framgår även 

att en verksamhet som är tillståndspliktig är skyldig att skicka in en miljörapport en gång om 

året till tillsynsutövaren.  

 

Utöver ovan nämnda lagar finns ett antal andra relevanta lagar inom miljöområdet. Plan- och 

bygglagen har exempelvis föreskrifter för hur mark- och vattenområden får tas i anspråk 

(SFS 2010:900). I Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160), Förordning om skydd mot olyckor 

(SFS 2003:789) samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011) finns även 

vissa delar som har anknytning till miljön. Ovan angivna mål som specificerat gäller för 

Svalövs kommun bör också beaktas. 

 

I ett miljöledningssystem är det viktigt att de angivna miljöaspekterna kompletteras med de 

lagar och bestämmelser som gäller så att mål kan sättas upp så att dessa efterlevs (Almgren & 

Brorson, 2009). 
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11.3 Betydande miljöaspekter med miljöpåverkan 

Vid genomgång av naturbrukets verksamhet har ett antal miljöaspekter inom olika områden 

identifierats. Nedan beskrivs de betydande miljöaspekterna. 

11.3.1 Energi  

Den första och en av de viktigaste miljöaspekterna är att uppvärmningen av lokaler och vatten 

sker med el. Elpannan som finns är enligt ett avtal med Eon bunden ytterligare något år. Där-

efter bör pannan bytas ut mot ett mer miljövänligt alternativ, exempelvis en pelletspanna.  

 

Energiförbrukningen i djurstallarna är mycket hög och i svinstallet skulle den kunna sänkas 

markant med hjälp av någon annan form av uppvärmning istället för elpatroner som det är i 

dagsläget. Behovet av att ha golvvärme i hela svinstallet bör övervägas och där golvvärme ska 

finnas ska den vara ordentligt isolerad så att energiförlusterna minskar. Andra faktorer såsom 

isolering och eventuellt möjligheten att sänka någon grad bör också ses igenom. Ventilation är 

en stor del när det gäller energiförbrukningen och den bör kontrolleras och rensas vid behov i 

både ko- och svinstallet. Om det är möjligt skulle överskottsvärme från kostallet kunna flyttas 

till ställen med värmeunderskott, exempelvis svinstallet. En värmeväxlare skulle kunna kopp-

las till mjölktanken och värmen som finns i mjölken skulle då kunna värma upp vatten. Om 

mjölkens temperatur sänks med 30 grader motsvaras det av en energimängd på 35 kWh per 

ton mjölk (Lantbrukarnas Riksförbund, 2010). Eftersom uppvärmning av vatten utgör en stor 

del av energiförbrukningen i kostallet kan detta innebära en stor energibesparing.  

 

Med avseende på belysning kan en betydande del energi sparas genom att byta till exempelvis 

LED-lampor (Lantbrukarnas Riksförbund, 2010). Om värmelampor till smågrisar används 

kan energisnåla lampor där göra stor skillnad och lampor som har en energisparknapp bör 

prioriteras i inköp. När det gäller energi och miljöanpassning finns ett antal olika alternativ 

inom så kallad grön el på marknaden. Att sponsra förnyelsebar energi är ytterligare ett steg 

mot en bättre miljöanpassning. 

 

Den viktigaste aspekten att fokusera på inom denna kategori är att uppvärmning av lokaler 

och vatten sker med el. Flera av de nedan angivna målen handlar just om att förändra det så 

att det sker mer miljöanpassat.   
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Miljöpåverkan som energianvändningen bidrar till är omfattande. Energin kan komma från 

olika källor som påverkar på olika sätt. Olja och kol är två vanliga källor som inte tillhör de 

förnyelsebara (Världsnaturfonden, 2013). Vid förbränning ger de upphov till utsläpp av växt-

husgaser som bidrar till växthuseffekten. 

11.3.2 Konstgödsel och växtskyddsmedel 

Användandet av konstgödsel och växtskyddsmedel är en miljöaspekt då det påverkar den bio-

logiska mångfalden negativt (EU-kommissionen, 2013a). Viktigt är att använda så liten 

mängd kemikalier som möjligt för att främja både människors hälsa och miljön. Användning 

av djurgödsel bör prioriteras för att minska användandet av konstgödsel som leder till bland 

annat övergödning (EU-kommissionen, 2013a). Bra är att en växtnäringsbalans görs för att 

optimera odlandet. När det gäller växtskyddsmedel kan dock mycket mer göras. Ökad till-

lämpning av så kallad mekanisk ogräsbekämpning bör ske för att minska användandet av 

växtskyddsmedel (EU-kommissionen, 2013a). Många olika typer av mekanisk ogräsbekämp-

ning finns och olika metoder kan användas på olika typer av ogräs (Fogelberg, 2007). 

 

Den viktigaste aspekten inom denna kategori är mängden bekämpningsmedel och konstgödsel 

som används. Flera förslag och mål kring detta ämne finns under de angivna målen nedan.  

 

Miljöpåverkan från konstgödsel innebär som nämnts övergödning av exempelvis sjöar och 

vattendrag (EU-kommissionen, 2013a). Både konstgödsel och växtskyddsmedel bidrar till 

mer kemikalier i miljön och i livsmedel. Båda delarna bidrar dessutom till att minska den bio-

logiska mångfalden då de kraftiga växterna gynnas och tar över i större utsträckning (EU-

kommissionen, 2013a). 

11.4 Miljömål 

Utifrån miljöpolicyn, lagar och krav samt de betydande miljöaspekterna bör skolan sätta upp 

mål inom miljöområdet. Det bör vara dels övergripande och dels detaljerade mål. De nedan 

angivna målen är som längst satta inom en femårsperiod och inom det ett antal mindre mål 

som ska uppfyllas inom ett eller två år. Målen är uppdelade i kategorier och för varje kategori 

finns en handlingsplan för att nå de uppsatta målen. Längst ned under rubriken Miljömål finns 

de olika målen och när de ska vara uppfyllda sammanfattade i en tabell, (tabell 1). 
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11.4.1 Energi och vatten 

Övergripande mål 

 Den totala energiförbrukningen ska inom en femårsperiod ha minskat med 10 procent. 

 Vattenförbrukningen ska inom ett år granskas och identifiering av områden med effek-

tiviseringspotential ska göras.  

 

Detaljerade mål  

 Belysningen i alla stallar ska inom två år bytas ut mot energisnål belysning.  

 Elpannan ska inom ett år efter att avtalet med Eon gått ut bytas ut mot exempelvis en 

pelletspanna.    

 En värmeväxlare ska inom ett år kopplas till mjölktanken så att värmen från mjölken 

kan tas tillvara och användas till att värma upp vatten för exempelvis diskning.   

 Användandet av elpatroner för uppvärmning av grisstallet ska inom fem år ha ersatts 

med något mer energisnålt. Möjligen kan överskottsvärme från kostallet användas. 

 Kontrollera kranar, slangar etc. så att inget onödigt läckage sker.  

 

Målen har stark anknytning till Svalövs lokala miljömål, då där exempelvis finns mål om att 

införa en energistrategi för kommunen, vilket också har gjorts (Svalövs kommun, 2010a). 

 

Handlingsplan 

De olika målen kräver en genomsökning av olika alternativ, exempelvis när det gäller belys-

ning och uppvärmning. De som är insatta i verksamhetens behov när det gäller dessa områden 

bör vara ansvariga för det. De anställda ska informeras om att vara uppmärksamma på exem-

pelvis läckande kranar och slangar och därefter rapportera. Det mest effektiva tillvägagångs-

sättet för att identifiera energi- och vattenslösande delar är att alla som vistas i de olika ut-

rymmena ska vara extra uppmärksamma.  
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11.4.2 Kemikalier 

Övergripande mål 

 Mängden växtskyddsmedel som används ska inom en tvåårsperiod ha minskats med 

10 procent och användandet av mekanisk ogräsbekämpning ska istället tillämpas. 

 Mängden mark som sköts ekologiskt ska inom en femårsperiod ha ökat till minst hälf-

ten av den totala arealen.   

 Övriga miljöfarliga kemikalier som används ska på sikt fasas ut och ersättas med mer 

miljöanpassade alternativ. 

 

Detaljerade mål 

 Den minskade mängden använt växtskyddsmedel ska ersättas med ökat användande av 

mekanisk ogräsbekämpning. 

 Elevernas inställning till ekologiskt jordbruk ska förbättras genom tillämpad undervis-

ning inom området i samband med att andelen ekologiskt odlad mark ökas. Fördelarna 

ska presenteras och eleverna ska bli insatta i hur ett ekologiskt jordbruk kan effektivi-

seras. 

 Inom två år ska alla oljor, smörjmedel, bränslen etc. som används identifieras och i 

möjlig mån ersättas med mer miljöanpassade alternativ. Exempelvis kan produkter 

som är baserade på raps användas. 

 Elevernas kunskap inom övrig kemikaliehantering, se ovanstående punkt, ska också 

förbättras i samband med att de byts ut.  

 För att effektivisera användandet av växtskyddsmedel och konstgödsel ska en växtnä-

ringsbalans göras även i fortsättningen och den ska effektiviseras så långt det är möj-

ligt.  

 Kontroll så att miljölagstiftningen efterlevs ska kontinuerligt göras. Speciellt viktigt är 

att sätta sig in i 12 kap. i Miljöbalken. Uppdateringar av lagarna ska observeras. 

 

De uppsatta målen stämmer väl överens med de lokala miljömålen för Svalövs kommun 

(Samuelsson, 2009). Där finns bland annat mål om att minska mängden bekämpningsmedel i 

sjöar och vattendrag och att minska näringsläckage från jordbruket. Mål finns även kring att 

skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer. 
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Handlingsplan 

Tillvägagångssätt för att utveckla den ekologiska produktionen ska diskuteras mellan både 

växtodlingsansvariga och elever. Ett råd är att besöka gårdar som gjort samma sak, exempel-

vis Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium som tidigare nämnts och ta del av 

tips och råd från dem. Möjligheten att byta ut exempelvis oljor och smörjmedel ska undersö-

kas av de som arbetar i verkstaden. Miljölagstiftning ska följa som en röd tråd i alla moment 

som utförs i verksamheten under året. Lärarna har ansvaret för sina respektive undervisnings-

områden.  

11.4.3 Avfall och övrigt 

Övergripande mål 

 Mängden brännbart respektive osorterat avfall ska inom en femårsperiod minska med 

30 procent vardera. 

 Möjligheten till utnyttjande av någon av verksamhetens råvaror på skolan, exempelvis 

ägg ska inom ett år utredas.  

 Skolan ska inom fem år vara en skola som är känd för sin goda miljömedvetenhet och 

eleverna ska efter avslutad utbildning ha en klar bild av hur miljön ska skötas på bästa 

sätt.  

 Eleverna ska i samband med det förbättrade miljöarbetet vara med i hela processen 

och få kunskap om vilka förbättringar som görs och varför. Skolverkets angivna mål 

inom miljöområdet ska eftersträvas. 

 

Detaljerade mål 

 Avfallet ska i högre grad sorteras och andelen brännbart avfall ska inom ett år minska 

så att tömning av de containrarna endast behöver ske varannan gång avfall hämtas.  

 Insamlingen av emballageplast som med start i år ska ske två gånger om året ska fort-

sätta att genomföras och inget sådant avfall ska från och med det slängas i brännbart. 

 HP massa ska i fortsättningen också köpas in lokalt, det sparar transporter och det 

gynnar de lokala lantbrukarna.  

 I samband med att verksamheten övergår till mer ekologisk produktion ska så kallad 

växtföljd börja tillämpas för att effektivisera produktionen (EU-kommissionen, 

2013b). Detta ska ske inom en femårsperiod. 
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 Mängden inköpt kraftfoder ska inom två år ha minskat med 10 procent och istället ska 

verksamheten producera mer själva. Detta ska ske i samband med att den ekologiska 

andelen ökar. Detta minskar transporter och pengar för kraftfoderinköp sparas. 

 Kunskap kring olika typer av miljöpris (exempelvis Skånes bästa miljöskola) kan in-

förskaffas och därefter kan mål sättas upp för att skolan ska kunna ha en chans att 

vinna ett pris. Med ett vunnet pris ökas skolans miljöstatus avsevärt.  

 Rekommenderat är att inom ett år återuppta arbetet med en miljögrupp bland eleverna 

så att intresset och framförallt kunskapen kring miljöfrågor ökar. Viktigt är att både lä-

rare och elever är delaktiga. 

 

Liksom för de övriga kategorierna stämmer även dessa mål överens med de lokala målen för 

Svalövs kommun (Svalövs kommun, 2012b). De målen berör exempelvis att minska mängden 

avfall och dess farlighet samt att öka återanvändningen. Övriga mål som finns uppsatta för 

Svalövs kommun kan komma att beröras mer i framtida mål för skolan.    

 

Handlingsplan 

Både lärare och elever ska vara insatta i hur sopsortering fungerar och lära sig att effektivisera 

den. Att vara ”lat” och slänga allt i brännbart ska undvikas och det är viktigt att alla strävar åt 

samma håll. Lämpligen kan en ansvarig anställd få uppdraget att hålla en genomgång för både 

lärare och elever om hur avfall på ett mer miljöanpassat sätt ska hanteras och sorteras. Möj-

ligheten att odla grödor som kan vara kraftfoder åt djuren ska utredas i samband med att verk-

samheten övergår till mer ekologisk produktion. De som är ansvariga för hönsen bör få upp-

giften att undersöka möjligheten att utnyttja exempelvis ägg från verksamheten i skolans kök. 

Även här kan Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium ha erfarenhet som kan 

vara till hjälp. För att eleverna ska motiveras ytterligare kan tanken med att sträva efter att 

vinna ett miljöpris vara betydelsefull. Eleverna bör engageras i hela processen och viljan att 

sträva efter att vinna blir extra motiverande och en eventuell vinst ger sedan skolan betydligt 

bättre anseende inom miljöområdet. 
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Kategori Inom 1 år Inom 2 år Inom 5 år Allmänt 

Energi och 
vatten 

– Effektivisera vat-

tenförbrukningen. 

 

– Koppla värmeväx-

lare till mjölktanken. 

– Belysningen i 

stallarna ska by-

tas ut mot energi-

snål sådan. 

– Energi-

förbrukningen ska 

minska med 10 %. 

 

– Byta ut elpatro-

nerna i svinstallet 

mot något mer 

energisnålt. 

– Byta ut elpannan 

när avtalet går ut. 

 

– Kontrollera och 

åtgärda ställen där 

vattenläckage sker. 

Kemikalier  – Minska an-

vändningen av 

växtskyddsmedel 

med 10 %, an-

vända mekanisk 

bekämpning mer. 

 

– Oljor, smörj-

medel etc. ska 

bytas ut mot mer 

miljöanpassade 

alternativ. 

– Öka andelen 

ekologiskt skött 

areal till minst 

hälften. 

– Övriga miljöfar-

liga kemikalier ska 

fasas ut och bytas 

mot något mer mil-

jöanpassat. 

 

– Elevernas inställ-

ning till ekologiskt 

och kunskap om 

kemikalier ska för-

bättras. 

 

– En växtnäringsba-

lans ska göras även 

i framtiden.  

 

– Miljö-

lagstiftningen ska 

följas. 

 

Avfall och 
övrigt 

– Utreda möjligheten 

att använda egna 

råvaror. 

 

– Mängden brännbart 

avfall ska minska och 

tömning av de con-

tainrarna ska bara ske 

varannan gång avfall 

hämtas. 

 

– Återuppta arbetet 

med en miljögrupp. 

  

– Mängden in-

köpt kraftfoder 

ska minska med 

10 %, mer ska 

produceras 

själva. 

– Minska mäng-

den brännbart 

respektive osorte-

rat avfall med 

30 % vardera. 

 

– Skolan ska vara 

känd för sin mil-

jömedvetenhet 

 

– Börja använda 

växtföljder. 

– Eleverna ska ha 

bred miljökunskap 

och delta i skolans 

miljöarbete, Skol-

verkets mål ska 

eftersträvas. 

 

– Avfallet ska i 

högre grad sorteras. 

 

– Emballage-plast 

ska från och med i 

år alltid samlas in. 

 

– HP massa ska 

fortsatt köpas in 

lokalt. 

 

– Ha som mål att 

vinna ett miljöpris. 

Tabell 1. Sammanställning av miljömålen med tidsplaner. 
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11.5 Arbetet med miljöledningssystemet 

När lagar och krav, miljöaspekter och miljömål är utsedda för verksamheten börjar arbetet 

mot att nå de uppsatta målen. Arbetsgången följer de olika stegen som finns beskrivna i kapi-

tel 3. Ansvarsfördelningen för rutiner kring miljöledningssystemet är viktig liksom att alla 

berörda blir delaktiga i arbetet (Swedish Standards Institute, 2004). De som ansvarar för mil-

jöledningssystemet kan förslagsvis på personalmöten kommunicera eventuella förbättringar 

eller ändringar som borde göras. För olika områden som ingår i miljöledningssystemet kom-

mer nya rutiner att krävas. Viktigt är att först identifiera vilka områden det gäller och därefter 

vilka nya rutiner som ska tillämpas.  

 

En miljögrupp som består av både lärare och elever skulle kunna fungera som ansvariga för 

att miljöledningssystemet kommuniceras till alla berörda. Eleverna kan då själva komma med 

förslag för att nå ut till övriga elever på ett bra sätt.  

 

De övriga viktiga stegen som sedan följer är som beskrivet, dokumentering av processen och 

genomförande av regelbundna interna revisioner för att arbetet inte ska avstanna (Swedish 

Standards Institute, 2004). Ledningen ska sedan gå igenom dessa revisioner. För EMAS finns 

som nämnts även ett ytterligare krav på att en miljöredovisning ska sammanställas och god-

kännas samt finnas tillgänglig för intressenter (EG nr 1221/2009) 

12. Grön Flagg för Svalöfs Naturbruksgymnasium 

12.1 Implementering av Grön Flagg 

Implementeringen av Grön Flagg följer de beskrivna stegen i kapitel 5. Första steget i en im-

plementering av Grön Flagg-certifiering är att bestämma vilken eller vilka delar av skolan 

som ska delta i arbetet (Håll Sverige Rent). I detta fall kan exempelvis antingen bara natur-

bruksinriktningen certifieras eller också hela skolan. En idé kan vara att först certifiera en del 

av skolan och därefter utvärdera resultatet så att eventuellt fler delar av skolan senare också 

kan delta. Liksom i de ovan nämnda certifieringarna är huvudregeln att alla ska vara inför-

stådda med arbetet så att alla hjälps åt att arbeta mot att nå målen.  

 

När arbetet ska sättas igång ska en kommunpolitiker utses som ska vara delaktig i skolans 

miljöarbete (Håll Sverige Rent). Eftersom skolan är kommunal är det extra viktigt att politi-
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kern är insatt så att resurser och stöd kan fördelas på ett fördelaktigt sätt som hjälper skolan i 

dess arbete. 

12.2 Grön Flagg-råd och nyckeltal 

När arbetet med Grön Flagg startas upp ska ett Grön Flagg-råd med både lärare och elever 

utses (Håll Sverige Rent). Representanterna byts ut för varje ny cykel som startas vilket ger 

möjlighet för bättre kontinuitet i intresse och miljöarbetet behöver inte avstanna när exempel-

vis elever som varit med i rådet slutar studera. Då detta tidigare varit ett problem för skolan 

kan det vara ett alternativ som håller miljöintresset vid liv. 

 

Skolan ska därefter utse så kallade nyckeltal inom olika kategorier (Håll Sverige Rent). 

Lämpligt för skolan är att ha nyckeltal inom eneriförbrukning, avfallskostnader och använd 

mängd kemikalier av olika slag. Dessutom är områdena allmänna uppgifter och nedskräpning 

obligatoriska. De angivna förbättringsområdena inom ISO 14001 och EMAS stämmer även 

här och det är de skolan ska fokusera på att förbättra.   

12.3 Handlingsplan och dokumentation 

För varje cykel med olika inriktningar ska som beskrivet ovan all information om vilka områ-

den och teman som väljs, tillvägagångssätt för att arbeta med områdena samt hur de knyts an 

till läroplanen anges i en handlingsplan (Håll Sverige Rent). 

 

Under hela arbetets gång ska dokumentation ske som beskriver vad som gjorts, hur eleverna 

har arbetat och hur arbetet har gått (Håll Sverige Rent). Detta kan även exempelvis föräldrar 

och kommunpolitikern också ta del av.  

12.4 Teman 

Inom varje cykel ska tre områden som man ska jobba med utses (Håll Sverige Rent). Lämpli-

gen kan de tre ovan angivna områdena vara aktuella. Dessa ska sedan knytas samman med 

varsitt tema. De teman som kan vara lämpliga för skolan är: klimat och energi, konsumtion 

och kretslopp. Temat klimat och energi sammanknyts med att minska energiförbrukningen, 

temat konsumtion med att öka andelen avfall som återvinns och kretslopp med att minska 

kemikaliemängden. Med olika teman finns större möjlighet att fler elever ska bli intresserade 

och vill delta i Grön Flagg-rådet.  
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Varje arbetsområde ska ha stöd från läroplanen (Håll Sverige Rent). När det gäller energi 

anges i läroplanen specifikt för naturbrukselever att deras medvetenhet kring energihushåll-

ning ska öka (Skolverket, 2011). De angivna målen som finns under ISO 14001 och EMAS 

ska dels verka för en minskad energiförbrukning och dels för en större förståelse hos eleverna 

hur energihushållning går till.  

 

För området konsumtion och målet att öka andelen avfall som lämnas till återvinning finns ett 

mål i läroplanen att naturbrukseleverna ska inse vikten av att förvalta naturresurserna hållbart 

(Skolverket, 2011). Hur mycket energi och material som sparas vid återvinning är viktiga de-

lar att få kunskap om och det hjälper eleverna att inse vikten av att sortera och inte låta allt 

avfall lämnas till brännbart.  

 

Vidare anges för naturbrukselever att de ska kunna reflektera över hur naturen ska skötas på 

ett hållbart sätt och hur olika aktiviteter påverkar naturen och de biologiska processerna 

(Skolverket, 2011). Eleverna ska även förbättra förmågan till kretsloppstänkande. Allt detta 

passar in på målet att minska mängden använda kemikalier såsom växtskyddsmedel och öka 

andelen ekologiskt odlad mark inom temat kretslopp. Eleverna får då kunskap om hela pro-

duktionsprocessen och vad som sker i de olika stegen. Alltifrån vilket bränsle maskinerna 

använder när de brukar marken och hur mycket konstgödsel och växtskyddsmedel som an-

vänds till hur grödan påverkas av processen. Mer mekanisk ogräsbekämpning ska tillämpas 

och eleverna ska få insikt i vilken skillnad det gör.  
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Diskussion 

13. Val av miljöcertifiering 

13.1 Analys och diskussion 

Då de ovan angivna miljöcertifieringarna ska utvärderas och då slutsats ska dras om vilken av 

dem som är mest lämpad för naturbruksverksamheten i Svalöv måste flera aspekter beaktas. 

Verksamheten utgörs av en skola med elever som enligt Skolverkets föreskrifter ska lära sig 

om exempelvis hållbar utveckling. Certifieringen Grön Flagg är inriktad på just skolor och 

anpassad till att lära ut kunskap om miljöfrågor. Huvudsyftet är att engagera elever och låta 

dem bestämma vilka områden som arbetet ska beröra, detta för att öka intresset. Till skillnad 

mot de övriga två certifieringarna utses inga betydande miljöaspekter. Skolans miljöproblem i 

sig sätts inte i fokus, utan det gör istället utbildandet av eleverna i miljöfrågor. För en skola är 

detta ett mycket bra sätt att få eleverna mer medvetna och de får i stor utsträckning vara med 

och se hur arbetet fortlöper. Mål som de själva sätter upp ska alla arbeta tillsammans med och 

de ser även hur resultatet blir och vad det gör för skillnad.  

 

Skillnaden mellan naturbruksverksamheten i Svalöv och en ”vanlig” skola, med endast teore-

tisk utbildning är att det där även bedrivs en jordbruksverksamhet i stor skala. Jordbruksverk-

samheten tillhör visserligen skolan, men verksamheten där är mer inriktad på en produktion 

och där skulle ett miljöledningssystem där miljöaspekter utses vara mer lämpat. En skola i sig 

har inte så stor miljöpåverkan, men skillnaden mot ett jordbruk är stor. Eleverna som studerar 

på naturbruksinriktningen ska i framtiden främst utföra arbeten som sker i naturen och som 

kan ha stor påverkan på miljön. För dessa elever är det extra viktigt att få en uppfattning om 

hållbar utveckling. Det kommer att vara viktigt i deras framtida yrkesroll att kunna anpassa 

sin verksamhet och minimera miljöpåverkan. För det syftet krävs att eleverna får kunskap 

kring vilka områden i verksamheten som påverkar mest och hur de kan förbättras. Identifie-

ring av betydande miljöaspekter är således ett viktigt steg. Certifiering enligt ISO 14001 eller 

EMAS är då mer lämpligt för verksamheten än Grön Flagg.  

 

De två certifierade gymnasieskolorna som nämnts har valt olika certifiering, den ena har valt 

ISO 14001 och den andra Grön Flagg. Gymnasiet som var mest likt skolan i Svalöv var Stora 

Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium som var certifierat enligt ISO 14001. Även då 
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den andra skolan, Frans Suell och Jörgen Kocks gymnasium, också var ett gymnasium hade 

de ingen naturbruksverksamhet lik den i Svalöv. På Stora Segerstad och Värnamo naturbruks-

gymnasiums hemsida fanns angett på vilket sätt de arbetar med miljö och hur eleverna får lära 

sig. Många av delarna som deras miljöarbete berör ingår i moment som eleverna genomför. 

De får då likt Grön Flagg vara delaktiga i arbetet och kan få kunskap kring exempelvis hållbar 

utveckling. 

 

Om skolan väljer att certifiera sig enligt ISO 14001 eller EMAS skulle de som tidigare nämnts 

kunna bilda en miljögrupp med både lärare och elever som arbetar med delarna i miljöled-

ningssystemet. Där skulle eleverna kunna komma med egna förslag och på så sätt bli mer del-

aktiga.  

 

Vid ett eventuellt val mellan ISO 14001 och EMAS är skillnaden mindre. Eftersom skolan är 

kommunal och inte driver ett enskilt företag med vinstintresse är det inte lika nödvändigt att 

kunna visa upp en miljöredovisning. En sådan redovisning skulle eventuellt kunna vara intres-

sant för föräldrar eller liknande för att se hur skolan arbetar. Tid som läggs ned på att åter-

kommande framställa en miljöredovisning kan läggas på något mer nyttigt då inte behovet är 

så stort.  

13.2 Slutsats 

Slutsatsen är att ett arbete med Grön Flagg är mycket bra, men i detta fall inte tillräckligt för 

att det ska göra en skillnad för skolan. Skolan bör för mest effektiva resultat välja en certifie-

ring enligt ISO 14001, där eleverna i en miljögrupp på liknande sätt som med Grön Flagg kan 

få inflytande över skolans miljöarbete. 
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