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Klimatneutral betyder att minska utsläppen av 
växthusgaser så mycket som möjligt. 
Samtidigt betyder det att vi ska kompensera 
för de återstående utsläppen. På så vis kan en 
netto-noll utsläppsbalans uppnås. 



Parisavtalet

• Internationellt klimatavtal från FN:s klimatkonferens i Paris 
i december 2015 

• Bestämmelser om minskade utsläpp av växthusgaser, klimatanpassning 
och omfördelning av ekonomiska medel för att hjälpa de som drabbas av 
klimatförändringarna.

• Ersätter Kyotoprotokollet som gällde fram till 2020. 
• I avtalet åtar sig varje land att 

• den globala uppvärmningen ska hålla sig under 2 °C (till år 2100 jämfört med 
förindustriella nivåer)

• ytterligare åtgärder för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 °C. 
• granskas vart femte år, gärna kompletterat med nya löften 
• världens rika länder ska bidra med 100 miljarder dollar årligen från år 2020 för att 

minska skadorna från det varmare klimatet hos fattigare länder. 





wikipedia



Kolsänka

• En växande kolreservoar

• Upptar kol ur atmosfären och binder 

den i sin biomassa

• Världshaven

• Vegetation

Kolkälla

• Producerar mera kol än vad som kan lagras 

 ökar mängden koldioxid i atmosfären.



Kolsänka vs kolkälla? 

• Nettoprimärproduktion = Bruttoprimärproduktion – respiration 

• Negativ NPP – kolkälla

• Positiv NPP – kolsänka

• Visar inte hur mycket kol som produceras, utan hur effektivt systemet 
är. 



Växthusgasernas dynamik

Jauhiainen 
et al. 2019





Planetära gränser

• Hur definiera gränserna 
mänskligheten måste respektera 
för att undvika risk för skadliga 
eller katastrofala miljömässiga 
förändringar?

• 9 naturliga nyckelprocesser

Stockholm Resilience Center/ 
Rockström et al



Stockholm Resilience Center/
Folke et al

”The SDG wedding cake”



Doughnut ekonomi

Raworth 2012, Doughnut Economics: 
Seven Ways to Think Like a 21st-
Century Economist. (övers. WWF)

• Ekonomisk modell för ekonomin i 
förhållande till människans behov 
inom jordens ekologiska gränser

• En välmående ekonomi: alla sociala 
grundmålen är uppfyllda utan att 
någon av de ekologiska gränserna 
överskrids



Lömska problem – Wicked problems

• Stora frågor
• Komplexa

• Osäkra

• Ingen vet det rätta svaret
• Tvetydlighet

• Avsaknad av bevis

• Mänsklighetens roll
• Kontinuerligt lärande

• Flexibilitet



Vad gör EU? 
The Green Deal – Europas gröna giv

• Ny tillväxtstrategi 2019

• Mål: EU klimatneutralt 2050

• Ekonomisk tillväxt ≠ resursförbrukning

• Förslag på europeisk klimatlag, ger rättslig skyldighet

• Miljövänlig teknologi, stöd för innovationer, renare transport, kolfri
energi

• Globala insatser för bättre standard





Klimatkompensera

"Mekanism för att kompensera för en produkts klimatavtryck (carbon
footprint) genom förebyggande av utsläpp, minskning eller avlägsnande 
av motsvarande mängd utsläpp av växthusgaser i en process utanför 
produktsystemets gränser" ISO14021: 

The Green Institute



Rekommenderas:
Johan Rockströms vinterprat i Sveriges radio (1.1 2020),
föredrag i Kungl. Vetenskapsakademien (25.11 2020)

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1417244?programid=2071

https://www.youtube.com/watch?v=6no6Oa3l4FU

https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1417244?programid=2071
https://www.youtube.com/watch?v=6no6Oa3l4FU


Rockström listar 10 steg vi bör ta inom den 
kommande 10 åren för en hållbar framtid
Här är 6/10:

1) Stoppa NU alla investeringar i ny fossil infrastruktur

3) Inför ett pris på C för alla sektorer, på alla marknader, länder, 
regioner

5) Matomställning till mer hållbart och hälsosamt

6) Säkra C-sänkor, vattenflöden, biodiversitet

8) Nya principer för ekonomisk utveckling: straffskatter och -tullar, 
reglering mot CE 

9) Klimatlag för alla länder
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