hållbar
utveckling

”...lär mig att minnas
att denna jord
och icke blott
himlen är din”
(Sv Ps 183:3)

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och värdefullt i sig. Människan
skapades till Guds avbild och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och
förvalta den.
Luleå stift är rikt! Rikt i den bemärkelsen att här fi nns
naturtillgångar i form av skog, malm och vatten. Det
är rikt på fromhet i olika traditioner. Här fi nns Europas enda urbefolkning, samerna, med sin kultur och
sina näringar. Det är ett stift rikt på spänningar mellan motstridiga intressen och målsättningar, både ekonomiskt och kulturellt. Dessutom fi nns här ett spänningsförhållande mellan det som framhålls som varande av riksintresse och vad som är bäst ur ett lokalt/regionalt perspektiv.
Som kyrka måste vi möta allt detta i en fruktbar dialog.
Det förutsätter att vi vet vilka vi är, vad vi vill och varför. Vi måste vara tydliga inåt, mot oss själva som kyrka
med alla variationer och olika tolkningsförutsättningar,
för att kunna vara tydliga i dialogen med det omgivande
samhället som vi självklart är en del av. ”Att se sig själv
som den andre” är en god föresats i detta arbete. Det
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betyder inte att ge upp sig själv utan att se hur mycket
av mig som också fi nns i den jag möter. Att se likheter
och skillnader är berikande och inte förminskande.
Luleå stift behöver en teologisk grund att vila på och ta
spjärn emot i arbetet med miljö, klimat och hållbar utveckling. Den behövs särskilt när frågor ställs om varför vi som kyrka engagerar oss i dessa till synes sekulära, ekonomiska och politiska frågor. Hur kan en sådan teologi se ut?
I kristen tradition använder vi gärna begreppet ”skapelsen” synonymt med ”naturen” men i själva begreppet ”skapelse” fi nns också människan tydligt med. Idén
om att det fi nns en tanke bakom skapelsen återspeglas bland annat i Psaltaren och i kristen teologi är den
en del i frälsningshistorien. Att trosbekännelsen börjar
med tron på Gud som skaparen är ingen tillfällighet.
Utöver detta miljödokument har Luleå stift tagit fram
ett teologiskt dokument Hållbart liv. Dokumentet fi nns
att hämta på www.svenskakyrkan.se/luleastift/miljo.
Du kan också fråga efter en tryckt version hos din församling/ditt pastorat.

Miljöarbetets
tre pelare

Luleå stift bygger sitt arbete med miljö, klimat
och hållbar utveckling på tre pelare:

Att förkunna skapelseansvaret
Vi ska i vår förkunnelse och i kyrkans vardagsarbete
dela med oss av vår syn på Skaparen och skapelsen och
vårt ansvar som Guds medarbetare på jorden.

Att samverka med alla
goda krafter i samhället
Genom dialog och information ska Luleå stift bidra
med en etisk, teologisk grund i det gemensamma miljöarbetet. Vi ska samarbeta med stat, kommuner, länsstyrelser, företag, föreningar, intresseorganisationer samt
samiska organisationer för att skapa god miljö och en
hållbar utveckling.

Att leva som vi lär
Vi ska i den egna verksamheten ta hänsyn till miljön
genom att leva ekologiskt och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt.
Omsorg om miljön ska genomsyra all verksamhet och
prägla det dagliga arbetet i syfte att främja och verka
för en hållbar utveckling och en rättvis fördelning av
jordens resurser.
Miljöarbetet ska präglas av kretsloppsprincipen. Det
som utvinns ur naturen ska på ett uthålligt sätt kunna
användas, återvinnas eller slutgiltigt omhändertas med
minsta möjliga resursförbrukning. Verksamhetens miljöpåverkan ska ses i sin helhet och innefatta alla led;
kyrkans liv och verksamhet, förvaltning och ekonomi, brukande och skötsel av naturtillgångar och andra
egendomar, inköp, transporter och avfallshantering.
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Skogsbruk
Skog betyder mycket för folkhälsan. Skogen ger
oss möjligheter till träprodukter, rekreation och
kulturlandskap.
I lagstiftning och skogspolitik försummas ofta detta
och resonemangen utgår från den egna nischens perspektiv. Stiftets skogsinnehav ska därför förvaltas strategiskt miljövänligt.
Allt skogsbruk som bedrivs av Luleå stifts prästlönefastigheter ska vara certifierat enligt PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification). De insatser som görs ska följa de riktlinjer som fi nns angivna i de
gröna skogsbruksplanerna och avvägningar ska göras
mot vad som är ekologiskt motiverat, etiskt försvarbart samt tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Ständigt nya forskningsrön och en ekonomisk helhetssyn ska leda kyrkans skogliga förvaltning in i framtiden. Luleå stift ska i sitt skogsbruk utgå från aktuell
kunskap, samhällsnytta och ha kyrkliga utgångspunkter
i sitt förvaltande. Med sin helhetssyn på skapelsen måste Svenska kyrkan aktivt reflektera över giltigheten av
de ”sanningar” som det traditionella skogsbruket etablerat. Luleå stift ska i sitt förvaltande ligga i framkant
och visa ett konsekvent ansvar för skapelsen.
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Miljödiplomering
Luleå stift ska verka för att alla församlingar
och övriga kyrkliga organisationer och enheter
inom stiftet blir diplomerade.
Svenska kyrkans miljödiplomering och ljussteg för hållbar utveckling är två olika möjligheter till diplomering.
Alla enheter ska erbjudas inspiration, utbildning och
information i frågor som rör miljö och hållbar utveckling. Stiftskansliet ska verka för ständig förbättring beträffande miljö-, etik- och rättvisefrågor samt säkerställa att gällande miljölagar och föreskrifter följs i all
verksamhet och vid alla beslut.
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”Jorden är Herrens med allt den rymmer,
världen och alla som bor i den.
Det är han som har lagt dess grund
i havet och fäst den över
de strömmande vatten.”
(Psaltaren 24: 1-2)
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Kyrkan är gemenskap
Vi kan inte vända en negativ klimatutveckling
på egen hand. Hela den kristna tanken på livet
här och nu utgår från församlingen.
Tillsammans utövar och lever vi vår tro. Vi kan vidga gemenskapstanken så att hela den världsvida kyrkan blir
en stor gemenskap där vi delar grunderna i den kristna
tron. I den gemenskapen ber vi för varandra och för skapelsen. Plötsligt är vi inte så ensamma med våra problem och frågor om livet som vi kanske först tror.
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Ansvaret i vardagen
Att arbeta miljömässigt effektivt är lönsamt och
miljöarbetet börjar i vår vardag.
Här är exempel på vad vi kan göra när vi vill bidra till
en bättre miljö och ett hållbart ekologiskt liv.
Inköp
Vid inköp av varor ska vi sträva efter:
• Miljömärkta, ekologiska och närproducerade samt
resurssnåla produkter
• Återanvändbara eller återvinningsbara material
• Undvika engångsprodukter

Hållbart skogsbruk
Luleå stifts skogsbruk ska:
• Minst uppfylla PEFC skogsstandard och svensk lag
• Följa utvecklingen av hyggesfria skogsbruksmetoder och
vara berett att testa sådana metoder i försökssyfte, användningen ska dock vara restriktiv då vi i princip saknar
lämpliga biotoper för de idag kända metoderna
• Aktivt söka nya vägar till bredare ekonomiskt utbyte av vår
skogs- och markförvaltning

Energi
Vi ska fortsätta minskningen och öka miljöanpassningen av
energianvändning genom att:
• Genomföra regelbundna energiinventeringar
• Minska användningen av fossila bränslen och ställa om till
förnyelsebar energi så långt det är möjligt
• Använda spillvärme
• Förbättra isolering och ventilation
• Använda energisnål teknisk utrustning
• Fortsätta effektivisera användningen av våra kyrkliga lokaler
Transporter
Vid transporter av olika slag bör vi så långt det är möjligt:
• Utnyttja kollektivtrafiken och skapa förutsättningar för
samåkning
• Stödja initiativ som skapandet av bilpooler
• Verka för användning av miljövänliga och realistiska
alternativ när det gäller transporter
• Använda miljövänliga fordon och drivmedel
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Avfall

Effekter vi vill uppnå

Avfallshanteringen börjar redan i samband med planeringen av
inköp av varor och tjänster. Vi kan verka för att minska mängden avfall genom att:
• Källsortera och återanvända
• Kompostera
• Utnyttja miljöstationerna för att lämna grovsopor och riskavfall
• Minska användningen av kemikalier och bekämpningsmedel
• Använda miljövänliga alternativ

• Som medlem i Svenska kyrkan är jag medveten om att jag
som kristen har ett ansvar för skapelsens hållbarhet
• Det teologiska dokumentet Hållbart liv diskuteras i stiftets
församlingar
• Pastorat och församlingar är engagerade i arbetet för en
hållbar utveckling
• Pastorat och församlingar har frigjort medel för ett aktivt
åtgärdsprogram
• Kyrkan uppfattas av det omgivande samhället som en aktiv
kraft att räkna med i det gemensamma miljöarbetet
• Frågeställningarna finns med i Församlingsinstruktionens,
FINs, teologiska grund och är en integrerad del i församlingens grundläggande uppgift
• Flertalet av församlingarna är miljödiplomerade
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Ett inspirationsmaterial för Luleå stifts församlingar och Svenska kyrkans
medlemmar. Miljödokumentet är antaget av stiftsstyrelsen 2014.
www.svenskakyrkan.se/luleastift/miljo

Luleå stift 2014. Foto ©: Ola Johansson, Emma Larsson och Maria Lundström Pedersen.
Grafisk form: Maria Lundström Pedersen.
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