1) Globala mål som verktyg

De nationella miljömålen, FNs hållbarhetsmål och det
historiska 1,5 gradersmålet från Paris, hur kan de användas som verktyg för att driva en verksamhets hållbarhetsarbete? Vi träffar organisationer som gjort de globala hållbarhetsmålen till sina.
Guide: Spar energi genom smart belysning
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4) Ekosystemtjänster
och ekologisk kompensation

Till 2018 ska ekosystemtjänster vara integrerade i i all
samhällsplanering. Hur kan det användas i det pågående
hållbarhetsarbetet? Vad innebär det att integrera ekosystemtjänster och anlägga en ekosystemansats i alla planering och allt beslutsfattande? Vi skriver även om ekologisk
kompensation och hur det kan användas som verktyg.
Guide: Håll Iso 14001 levande
LÄS ÄVEN OM: Energi

MATERIALDAG: 3 FEBRUARI

UTGIVNINGSDAG: 20 SEPTEMBER

2) Cirkulär ekonomi

MATERIALDAG: 1 SEPTEMBER

Att öka resurseffektiviteten i samhället är en nödvändighet. Men hur ska vi få samhället att gå från slit och släng
till att minska konsumtionen genom en ökad grad av reparation, handel med begagnade varor och uppgradering av
prylar? Vi tar oss en titt på det politiska landskapet och
träffar innovativa verksamheter som har resurseffektivitet som signum.

5) Transporter

Att minska utsläppen av växthusgaser från våra transporter har varit i fokus under flera år, även om vi har kommit
en bit på väg återstår mycket att göra. Nu lägger politikerna in en högre växel och med Miljömålsberedningens
mål om att utsläppen från transporterna ska minska med
70 procent fram till 2030 kan vi vänta oss en rad nya styrmedel. Vad är på gång och vad finns det för vägar framåt?

LÄS ÄVEN OM: Iso 14001, klimatanpassning

UTGIVNINGSDAG: 12 APRIL

LÄS ÄVEN OM: Omvärldsbevakning och cirkulär ekonomi

MATERIALDAG: 24 MARS

UTGIVNINGSDAG: 1 NOVEMBER
MATERIALDAG: 13 OKTOBER

3) Livsmedel

Vad vi kommer att äta i framtiden och hur kan maten
produceras hållbart? Idag står utsläppen från mat och
jordbruk för ungefär 25 procent av de totala utsläppen av
växthusgaser.

6) Framtidens energi

Det finns en rad vägar framåt när energiproduktionen ska
bli fossilfri. Vad sägs exempelvis om alger som producerar
energi samtidigt som de slukar koldioxid eller, sjöpungar
som rötas till biogas? Här får du läsa om framtidens
energikällor

LÄS ÄVEN OM: Riskhantering och Transporter

UTGIVNINGSDAG: 14 JUNI

Guide: Kompetensutveckling

MATERIALDAG: 26 MAJ

LÄS ÄVEN OM: Iso 14001

UTGIVNINGSDAG: 20 DECEMBER
MATERIALDAG: 1 DECEMBER

ALLTID I MILJÖ & UTVECKLING:
Hållbar utveckling
Social hållbarhet
Lagbevakning
Verktyg för miljöarbete
Förändringsarbete
Forskning & innovation
Politiska beslut på hållbarhetsområdet på nationell nivå och EU nivå
Verksamhetsnära exempel på praktiskt hållbarhetsarbete
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