Miljöpolicy för Luleå stift 2014-2017
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. Med inspiration, kunskap och teknik kan vi bidra till utveckling och effektivisering av
alternativa energikällor, en bättre miljö och en hållbar utveckling både i vår del av världen såväl som
globalt.
Luleå stift bygger sitt arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling på tre pelare:
• Att förkunna skapelseansvaret
skapelseansvaret (teologisk aspekt)
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 (samverkansaspekt)
Genom dialog och information skall vi bidra med en etisk, teologisk grund i det gemensamma
miljöarbetet med stat, kommuner, länsstyrelser, företag, föreningar och intresseorganisationer
samt samiska organisationer för att skapa god miljö och en hållbar utveckling.
• Att leva som vi lär (etisk aspekt)
Vi ska i den egna verksamheten ta hänsyn till miljön genom att leva ekologiskt och bruka våra
naturresurser på ett hållbart sätt.
Omsorgen 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 skall på ett uthålligt sätt
kunna användas, återvinnas eller slutgiltigt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.
Verksamhetens miljöpåverkan skall 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, avfallshantering.
Prästlönefastigheter
Allt skogsbruk som bedrivs av Luleå stifts prästlönefastigheter skall vara certifierat enligt PEFC
(Programme for the Endorsement of Forest Certification). De insatser som görs skall följa de
riktlinjer som finns angivna i de gröna skogsbruksplanerna och avvägningar skall göras mot vad som
är ekologiskt motiverat, etiskt försvarbart och tekniskt och ekonomiskt möjligt.
Miljödiplomering
Luleå stift ska främja och verka för att alla församlingar och övriga kyrkliga organisationer och
enheter inom stiftet blir diplomerade enligt Svenska kyrkans ”miljödiplomering” och ”ljussteg” för
hållbar utveckling. Alla enheter erbjudas inspiration, utbildning och information i frågor som rör miljö
och hållbar utveckling.
Stiftskansliet ska verka för ständig fördjupning beträffande miljö-, etik- och rättvisefrågor och
säkerställa att gällande miljölagar och föreskrifter följs i all verksamhet och vid alla beslut.
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