
Green Meetings Industry Council Sweden 
Nyhetsbrev nr 4 – summering av sommaren 

Back in business – vad hände under sommaren? 

 

Då var sommaren över och de flesta av oss har nu återvänt till arbete. Men världen har ju inte stått 

still, vad hände med hållbarhetsfrågorna under sommaren? GMIC Sweden ger dig en 

sammanfattning av några nyheter från bland annat miljöaktuellt och supermiljöbloggen.  

 

 

Svenska sommaren var blöt – men globala värmerekord! 

 

NOAA, National Centers for Environmental Information, 

släppte i mitten av sommaren sin månatliga rapport för juni. 

Både land- och vattentemperaturen var högst sedan 

mätningarna började, och första halvåret slog också rekord. 

Värmerekorden duggar tätt. Juni 2014 slog vi värmerekord 

globalt.  

 

 

 

Johan Rockströms sommartal 

Det mest lyssnade sommartalet i P1 var Johan Rockströms. 

Han uppmanade till en partiövergripande överenskommelse 

att slå fast att Sverige ska bli världens första helt fossilfria 

välfärdsnation till 2030. Detta har fått upp debatten om 

klimatet bland politiker och flera partier ställer sig bakom 

Rockströms förslag. Rockström berättar:  
 

”Vi behöver en ny berättelse för Sverige. Denna är av global 

betydelse, eftersom vi är ett så viktigt föredöme för många 

länder i världen. Tänk om vi kunde, i en partiövergripande 

överenskommelse, slå fast att Sverige skall bli världens första helt fossilfria välfärdsnation (till 

2030!). Det skulle (1) skapa stor entusiasm och kreativ kraft i Sverige (inte minst näringslivet 

skulle få sig en rejäl positiv skjuts), men också (2) skicka otroligt starka signaler internationellt.” 

 

 

Nya krav för hållbarhetsrapportering 

Här kommer ett starkt tecken på att hållbarhetsfrågorna tar 

mer plats! Regeringen har nyligen tagit fram ett förslag till ny 

lag om hållbarhetsrapportering. Lagförslaget innebär att 

företag som har minst 250 anställda, balansomslutning på 

mer än 175 MSEK eller nettoomsättning mer än 350 

MSEK ska rapportera hållbarhet i sin årsredovisning. Det 

omfattar ca 2000 svenska företag. Lagförslaget föreslås träda 

i kraft den 1 juli 2016 och tillämpas första gången för det 

räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 

2016. Du kan läsa förslaget här. 

 

 

 

 

  

http://greentime.us11.list-manage.com/track/click?u=edab881e82f5a4a411b076c07&id=0621da5a0e&e=a32c191c00
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80 procent av maten som slängs skulle kunna ätas 

Enligt en rapport publicerad i tidskriften Environmental 

Research Letter kan mycket av den mat som slängs i EU 

egentligen konsumeras. 22 miljoner ton, det är mängden mat 

som slängs i EU årligen enligt en rapport som nyligen 

publicerats. Studien gjordes i Storbritannien, Nederländerna, 

Rumänien, Finland, Tyskland och Danmark mellan åren 1996-

2005. Närmare 80 procent av den mat som slängdes var 

egentligen möjlig att äta. Framförallt ratas produkter vars bäst-före-datum passerat eller inte når 

upp till rätt standard vad gäller färg och form. 

 

Matsvinnet tär inte enbart på naturen genom den energi som krävs vid förbränning, utan det krävs 

även stora resurser för att producera maten, som vatten och kväve, vilket belastar naturens resurser 

negativt. Framförallt är det frukt, grönsaker och spannmål som kasseras enligt rapporten. 

 

 

Overshoot Day – tidigare i år, igen 

Redan efter knappt åtta månader överskred vi 2015 års budget 

för planetens naturresurser. Earth Overshoot Day infaller i år 

tidigare än någonsin. Den 13 augusti var det Earth Overshoot 

Day, vilket är dagen då mänskligheten har använt alla resurser 

som jorden producerar under ett år. 

 

Om vi fortsätter som vi gjort i år behövs det 1,6 jordklot för att 

planeten ska klara av att försörja oss. Datumet för Overshoot 

day, eller Den ekologiska skuldens dag som den heter på 

svenska, tas fram av organisationen Global footprint network i 

samarbete med WWF. Tidigare år: 

 

2011, 27 september 

2012, 22 augusti 

2013, 20 augusti 

2014, 19 augusti 

2015, 13 augusti 

 

  

Över 12 000 laddbara fordon i Sverige 

 
Laddbara fordon finns nu registrerade i 269 av 290 kommuner. Ny statistik från Power Cirkle, 

elkraftbranschens intresseorganisation, visar att Sverige nått upp i över 12 000 laddbara fordon, där 

58 procent är laddhybrider och 42 procent är elbilar. Samtidigt finns just nu strax över 1 500 

laddpunkter fördelade på 404 publika laddstationer över landet. Enligt branschorganisationen Bil 

Sweden var det 4 585 519 personbilar i trafik i Sverige vid årsskiftet. Läs mer här. 

 

 

 

http://powercircle.org/nyhet/12-000-laddbara-fordon/
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Klimattoppmöte i paris  

Förberedelserna inför klimattoppmötet i Paris i 

december pågår för fullt. De internationella 

klimatförhandlingarna bygger stor del på att 

länderna lämnar in egna åtaganden om vad de 

tänker göra för att minska klimatförändringen, så 

kallade Intended Nationally Determined 

Contributions (INDC).  

 

EU åtar sig att minska sina utsläpp med 40 procent 

till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Minskningarna kommer främst ske genom utsläppshandeln 

och man nämner också att man vill få till ett bindande avtal som INTE överstiger en ökning med 

mer än två grader. Läs mer här. 

 

 

Obamas nya miljöplan 

President Obama har släppt den sista versionen av 

USA:s ”Clean Power Plan”. Obama beskriver det som 

det viktigaste steg som USA någonsin tagit för att 

bekämpa klimatförändringar, enligt 

Aftonbladet. Detta kan förändra hur miljontals 

amerikaner får sin elförsörjning. Washington Post 

skriver att Clean Power Plan ska försöka påskynda 

övergången till förnybar energi och samtidigt ställa 

tuffare mål för att minska koldioxidutsläppen. Planen sätter som mål att minska koldioxidutsläppen 

från kraftverk med 32 procent fram till år 2030, jämfört med 2005 års nivåer. Läs hela artikeln här. 

 

 

Fly Green Fund – köp en biobiljett 

Fly Green Fund är en nystartad ekonomisk 

förening med målet att lägga grunden för en 

marknad för bioflygbränsle i Norden. Tunga 

svenska aktörer som flygplatsägaren Swedavia 

och flygbolagen SAS och Malmö Aviation har 

redan anslutit sig. Fly Green Fund samlar 

flybranschen, näringslivet, myndigheter och 

privatpersoner för att tillsammans verka för att 

öka efterfråga på bioflygbränsle för att få ned 

kostnaderna för den samma. 

 

Under tiden 5 juni till 5 juli testade biobiljetter på de som åkte till Almedalen. De kunde då göra en 

tilläggsbetalning på 150 kr för bioflygbränsle. Testet föll väldigt väl ut och Fly Green Fund jobbar 

nu på att ta fram en mer långsiktig lösning som kommer att lanseras under hösten 2015. Läs mer 

om Fly Green Fund här. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://supermiljobloggen.se/nyheter/2015/04/detta-lovar-landerna-infor-klimattoppmotet-i-paris
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article21201535.ab
http://www.flygreenfund.se/tjanster/
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Ny kompetenshöjande hållbarhetsutbildning!  

Denna kostnadsfria distansutbildning vänder sig 

till branschaktiva som söker kompetens och 

kunskap om hur hållbara turismprodukter och 

tjänster kan förena miljöhänsyn med såväl ökade 

kundupplevelser som ökad lönsamhet. 

Utbildningen är utarbetad av sakkunniga inom branschen och riktar sig till marknadsförare, 

säljledare, produktchefer och vd på företag inom turism, resor och hospitality. Än finns det tid att 

ansöka - sista ansökningsdag är den 15:e september! Läs mer här 

 

 

BarCamp – nya tag i vår! 

BarCampen har fått mycket positiv respons men 

skjuts till i vår på grund av något för få anmälda. Vi 

har fått många positiva svar, men samtidigt hört 

att tidpunkten är fel. Inom kort kommer ett nytt 

datum i vår så alla kan planera in i god tid. 

 

Vi skickar information till alla er medlemmar i GMIC. 

 

Med hållbara hälsningar// 

 

Camilla Zedendahl  Simon Strandvik  
Ordförande  Verksamhetsledare 

GMIC Sweden GMIC Sweden  

  

 

 

 

 

GMIC:s Globals hemsida hittar du här. GMIC Swedens hemsida hittar du här. Välkommen att botanisera i vår YouTubekanal: 

http://bit.ly/1ngYmaJ 

 

http://www.schartau.se/hem/sustainable-tourism-management-aer-en-kostnadsfri-yrkeshoegskoleutbildning.html
http://www.gmicglobal.org/members/group.aspx?id=85987&hhSearchTerms=%2522sweden%2522
https://www.gmicsweden.se/
http://bit.ly/1ngYmaJ

