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Lagom till sommar, sol och se-
mester kommer Sommar-Mis-
sivet ut. Detta nummer inklud-
erar rapporter från årsmötet, 

nyheter avseende ISO 14001, lagstift-

Ordföranden har ordet
TEXT: PETRA MICHÉLSEN

och revidera. I detta nummer får ni en 
kort beskrivning av den nya medlem-
marstjänsten – gratis tillgång till laglis-
tor och uppdateringar via Notisum. Ni 
får även information om viktiga föränd-
ringar i lagstiftningen. Annan intressant 
läsning är resultat från en internationell 
enkät om ISO 14001. Vi får lite inblick i 
vad som upplevts som svårt och vad som 
upplevs ge miljönytta.

Slutligen får vi veta vad en av vår ti-
digare ordförande, Magnus Rignell, 
har för sig nuförtiden. Som ni alla vet 
minskar den biologiska mångfalden i 
världen.  Åtgärder för att bevara eller 
återskapa ekosystem är ett viktigt mål 
enligt Agenda 2030 och har de senaste 
åren även hamnat högt på den globala 
agendan. Magnus utgår från de lokala 
förutsättningarna och arbetar med hjälp 
av betesdjur med målet att stärka och 
bevara den biologiska mångfalden i våra 
lokala miljöer.

Trevlig sommarläsning önskar MIS 
styrelsen! 

nings-förändringar samt en inblick i 
en verksamhet kopplat till biologisk 
mångfald. 

Vid årsmöte som hölls 21 april utsågs tre 
nya styrelsemedlemmar, vi fick lyssna på 
tre intressanta föreläsningar och vi hann 
mingla med varandra vilket var väldigt 
trevlig. 

Först ut får vi referat från de tre spän-
nande föreläsningarna; Kent Eriksson 
från KTH pratade om hållbara inves-
teringar inom fastighetsbranschen. 
Emma Englén från Spiltans fonder gav 
oss inblickar i hur fondsektorn arbetar 
med hållbarhet, finansiella analyser 
och jakten på verifierbar data. Jenny 
Lillienhöök berättade om ett pilotpro-
jekt avseende Cirkulärt flöde av skydds-
förkläden på Danderyds sjukhus. Vi får 
också en kort presentation av våra nya 
styrelsemedlemmar. 

Kraven på att uppfylla lagar och förord-
ningar ökar och vi som revisorer måste 
ha koll på vad som gäller när vi ska ut 
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Kent Eriksson, Professor, KTH, 
Institutionen för fastigheter och 
byggande, Centrum för byggef-
fektivitet. 

Kent Eriksson leder Sustainable Fi-
nance Lab, vilket är ett transdisciplinärt 
forskningscentrum som finansieras av 
Finansdepartementet och involverar 
flera lärosäten och partners i form av 
företag, intresseorganisationer, miljö- 
organisationer, m.fl.

Man kan ha olika perspektiv på finans-
marknaden och hållbar utveckling. Å 
ena sidan finns argument för att fokus 
på kapitalism och ekonomisk tillväxt 
orsakat många av de hållbarhetsutman-
ingar vi står inför. Å andra sidan kan de 

starka ”kapitalkrafterna” utnyttjas för 
att styra mot en mindre ohållbar ut-
veckling.

Kent betonade att det är pengarna som 
styr och berättade bland annat om olika 
initiativ för att reglera och påverka fram-
tida investeringar. Många aktörer vill 
ha stabila finansiella system, men kli-
matfrågor och andra hållbarhetsprob-
lem gör utvecklingen mer osäker. Han 
nämnde att det tog 15 år att få till ett in-
ternationellt basregelverk kring finans-
företagens tillgångar och att det är en 
stor utmaning att få till mer långtgående 
internationella system (eller standard-
er), som exempelvis accepteras av Kina 
och Ryssland. Det handlar exempelvis 
om hur hållbarhetsrelaterade risker och 

Hållbara investeringar 
– Summering av Kent Erikssons föredrag vid årsmötet 2022

TEXT: JONAS AMMENBERG

möjligheter skall mätas/värderas och 
kriterier för att bedöma och/eller klas-
sificera verksamheter utifrån deras håll-
barhetsprestanda. 

Av presentationen att döma verkar ar-
betet i relativt stor utsträckning vara 
inriktat mot finanssektorns roll i klima-
tomställningen. Biologisk mångfald är 
nästa stora utmaning men i framtiden 
behöver finanssektorn arbeta med alla 
hållbarhetsmålen. 

Organisationer som Riksbanker har idag 
främst räntan som verktyg för att påver-
ka utvecklingen – vilka möjligheter be-
hövs i framtiden? Kent lyfte fram att det 
behövs en koordinering av offentliga och 
privat styrning av finanssektorn. 
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Emma Englén var en av förläsar-
na på MIS årsmöte i april. 
Emma arbetar sedan septem-
ber 2021 på Spiltan Fonder 

som hållbarhetsansvarig. Emma har en 
examen i ekonomi från Stockholms uni-
versitet och har arbetat med hållbarhets-
frågor de senaste åtta åren.

Sedan Spiltan Fonders start 2002 har 
målsättningen varit att investera i bolag 
med långsiktigt hållbara affärsmodeller 
och verksamheten har en övertygelse 
om att dessa affärsmodeller ger en högre 
avkastning. Emma berättar att Spiltans 
förvaltning har ett tydligt bolagsfokus 
och en välbeprövad investeringspro-
cess. Spiltan Fonder har också utvecklat 
en screeningprocess för ett mer strikt 
förhållningssätt kring exkluderingar 
som har utvecklats och implementerats i 
verksamheten för en förbättrad hållbar-
hetsanalys i investeringsprocessen.

Hållbarhet har enligt Emma aldrig varit 
mer aktuellt. Vi står inför utmaningar 
på grund av klimatförändringar, knappa 
resurser i form av råmaterial och försör-
jning, land- och vattenanvändning, ur-
banisering, åldrande befolkning, enor-
ma inkomstskillnader samt teknologisk 
utveckling med effektivitet, transparens, 
integritet och trovärdighet.

Frivillighet blir krav
Det nya regelverket kring EU:s Tax-
onomiförordning som har trätt i kraft i 
slutet av 2021 har ett tydligt investerar- 
och kundfokus. EU:s Taxonomi är ett 
verktyg som klassificerar vilka invester-
ingar som är miljömässigt hållbara. Sy-
ftet med Taxonomi är att finanssektorn 
ska få gemensamma riktlinjer för vilka 
investeringar som ska få kallas gröna. 
Det kommer att ge fondsparare och in-
vesterare möjlighet att identifiera och 
jämföra investeringar ur ett hållbar-
hetsperspektiv. 

Rapporter* som har gjorts visar att 63 % 

TEXT: GÖRAN SJÖBLOM

av 2000+ studier visar att ett starkt 
hållbarhetserbjudande korrelerar med 
högre avkastning, 82 % av investera-
re vill att företag prioriterar långsiktigt 
värdeskapande över kortsiktiga resultat 
och att 97 % av de kunder som väljer 
hållbara fonder vet varför.

Fokus för det övergripande hållbarhet-
sarbetet på Spiltan Fonder är ”Hållbara 
affärer” – tydlig investeringsprocess med 
hållbarhet väl integrerat i verksamhet 
och processer, ”Det hållbara bolaget” 
– inkludera hållbarhet i den egna verk-
samheten (Lead by example) samt ”En 
hållbar arbetsgivare” – alla ska kunna 
definiera Spiltan Fonder som arbetsgi-
vare. Hållbarhetsarbetet drivs med tyd-
liga målsättningar kopplade till fem av 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030 med uppföljning av arbetet som 
genererar process- och resultatförbät-
tringar. 

Ansvarsfulla investeringar
Spiltan Fonder har tagit fram en policy 
för ansvarsfulla investeringar. Policyn 
beskriver inställningen till hållbarhet i 

företagets investeringar och hur hållbar-
het integreras som en del av företagets 
investeringsprocess.

Integreringen av hållbarhet i invester-
ingsprocessen ska vara transparent och 
ledande ska vara att ”vi gör som vi säger” 
berättar Emma. Investeringsprocessen 
består av två faser, Investering och Ak-
tivt ägande. 

Vid investeringsfasen sker en gransk-
ning och uttagning av hållbara inves-
teringar genom en initial och kritisk 
granskning, fördjupad DD-granskning 
och granskning av verksamhetsstyrnin-
gen inom aktivt ägande. Det ska finnas 
en god dokumentation och underlag för 
investeringsbeslutet. Vidare sker vid be-
hov även fortbildning inom ramen för 
hållbarhet.

Jakten på verifierade data vid invester-
ingsbeslutet handlar enligt Emma främst 
om uppgifter av relevans, existens eller 
inträffande, fullständighet, väsentlighet, 
värdering, jämförbarhet, framtidsblicka-
nde och trovärdighet. 

Hållbarhet och jakten på verifierade data 
– föredrag av Emma Englén vid MIS årsmöte 2022
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En av föreläsarna på MIS årsmöte 
i april var Jenny Lilliehöök, mil-
jösamordnare på Danderyds 
sjukhus. Jenny berättade om 

det pilotprojekt som startades upp av 
Johanna Alberts, överläkare och docent 
på IVA- och anestesienheten, under 
coronapandemin.

Allt började med att Johanna funderade 
på vilken miljöpåverkan de stora mäng-
der engångsartiklar som slängs inom 
vården har. Under pandemin blev det 
brist på skyddsutrustning och i sam-
band med det kom idén om att återvin-
na plastförkläden.

Engångsmaterial som skyddsutrustning 
utgör en stor del av klimatpåverkan 
från vården men genom att använda 
ett cirkulärt producerat förkläde så kan 
man minska klimatpåverkan betydligt.

Enligt Jennys presentation så finns det 
studier som visar att fossil plast orsa-
ker 6 gånger högre koldioxidutsläpp 
jämfört med återvunnen plast men det 
kan dock variera beroende på avstånd 
för insamling, rening och val av teknik. 
Ur beredskapssynpunkt är närproduc-
erad tillverkning av skyddsförkläden 
också bra för då minskar beroendet av 
utländska produkter.

I början av 2020 inleddes pilotprojektet 
mellan Danderyds sjukhus och Trio-
world, en aktör inom hållbara plastfilm-
lösningar, för att utvärdera insamling 
och återvinning av skyddsförkläden. 

Under projektet så samlar vårdavdeln-
ingar in använda skyddsförkläden som 
sedan går till sortering, rening och 
nedsmältning för produktion av ny 
plastfilm och nya skyddsförkläden hos 
Trioworld. Hantering och tillverkning 
sker i Sverige till skillnad från andra 
skyddsförkläden som ofta tillverkas i 
Asien.

TEXT: MIA STENBORG

Utmaningar med pilotprojektet 
Danderyds sjukhus har nu fått medel 
från Region Stockholm innovationsfond 
och målet är att införa cirkulära skydds-
förkläden på hela sjukhuset. Innovationen 
med cirkulära skyddsförkläden har också 
spridit sig och nu pågår pilotprojekt på flera 
andra verksamheter i Region Stockholm.

Cirkulärt flöde av skyddsförkläden 
– pilotprojekt på Danderyds sjukhus

”Det är en utmaning att få till en up-
phandling som kan göra det möjligt 
för hela sjukhuset eller hela Region 
Stockholm att cirkulera använda plast-
förkläden då det är många parametrar 
som måste tas hänsyn till” säger Jenny 
Lilliehöök, miljösamordnare på Dan-
deryds sjukhus. 
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Nya styrelsemedlemmar i MIS
TEXT: PETRA MICHÉLSEN

TI år har vi fått tre nya duktiga 
medlemmar till styrelsen, två 
stycken från tillverkningsin-
dustrin och en hållbarhetskon-

sult. Pernilla Fridh arbetar inom protes- 
och ortes tillverkning som QEHS & RA 
Specialist på Otto Bock.  Jeanette Thor-
sell är Kvalitet och Miljöchef  och job-
bar inom tillverkning av  luftrenare och 
stoftavskiljning på Camfil Svenska AB. 
Hållbarhetskonsulten Joel Wickström 
jobbar på miljökonsultföretaget Suste-
ma. De blev ombedda att med sina egna 
ord berätta lite om sin bakgrund, sina 
erfarenheter av revision och hur de kan 
bidra till MIS.

Pernilla Fridh

Jag har jobbat 10 år inom turism och ho-
tellbranschen och för 8 år sedan bytte jag 
bana och jobbade ett antal år med inköp 
och avtalsförhandling. Jag arbetar nu se-
dan tre år tillbaka med kvalitets-miljö-, 
arbetsmiljö och regulatoriska frågor. 

Revisioner och olika typer av led-
ningssystem har jag arbetat med i ca sex 
år. Främst har jag reviderat enligt ISO 

9001, 14001, arbetsmiljölagstiftning 
samt andra branschspecifika lagkrav.

Mina förväntningar på MIS är främst 
samverkan och erfarenhetsutbyte kop-
plat till revision. Jag hoppas både på att 
själv lära mig hur man kan göra revi-
sioner på andra sätt samt att bidra med 
min egen erfarenhet om revision.

Jeanette Thorsell

Jag hade siktet inställt på arbete inom 
IT sektorn efter gymnasiet, men efter 
några sidospår kom jag via omvägar in 
i tillverkningsindustrin. Fokus på ”Stän-
diga förbättringar” ledde mig in på vä-
gen som internrevisor, 2003. -Aha, det 
här var kul! Intresset för arbete inom 
miljö och kvalitet väcktes, framför allt 
inom ISO 9001 och 14001. En ny bana 
inleddes inom kvalité och miljö. 2019 
blev jag Kvalitet och Miljöchef för Cam-
fil Svenska AB. Nu är jag även internre-
visor inom ISO 17025. 

Idag arbetar vi över gränserna inom 
koncernen och hjälper varandra med 
revisioner och har gemensam styrning 
på ett helt annat sätt än för 15 år sedan. 
Våra standarder förändras och vi måste 

naturligtvis hänga med. Vilket också 
skapar nya utmaningar för oss som re-
visorer när vi reviderar ISO och våra 
ledningssystem. Men det är en av för-
delarna med revision, vi arbetar i stän-
dig förändring och måste hålla oss ”up-
to-date” med vad som sker omkring oss. 
Därför tycker jag att löpande utbildning 
och erfarenhetsutbyte är viktigt. 

Hörde på en ISO utbildning av en 
förvånad chef ”men jag trodde vi var 
klara nu när vi var certifierade”, färdiga 
blir vi aldrig, bara bättre. Så passa på att 
ta del av våra kommande utbildningar!

Mina förväntningar på MIS är att få 
ett ännu bredare kontaktnät och både 
fortsätta öka och dela med mig av min 
kompetens. Men också att vara med 
och påverka MIS arbete framåt, spe-
ciellt utifrån tillverkningsindustrin och 
våra behov.  

Joel Wickström

Jag har en bekännelse, jag ogillar tank-
en på revisioner. Spontant för tanken 
på revision mig till paragrafryttare i grå 
kostymer. Ur ett logiskt och rationellt 
perspektiv förstår jag det motstånd jag 
känner för revisioner. Det kan kokas 
ner till en personlig kvalité jag har, jag 
är ibland lite ostrukturerad i mitt arbete. 
Därför, ur samma logiska och rationella 
perspektiv, älskar jag revisioner. Revi-
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sioner är det bästa verktyget för mig att 
på ett strukturerat och övergripande sätt 
få en bild av hur en verksamhet drivs, 
vart den är på väg och hur den har job-
bat historiskt. 

Jag har läst en Master i Miljökommu-
nikation och Management vid SLU. Jag 
ser på revision som ett sätt att ”lyssna” in 
åsikter från olika grupper i en verksam-
het och få fram dessa tankar och idéer till 
ledningsgruppen. En väl genomförd re-
vision ger underlag till ledningsgruppen 
om hur tankarna och arbetssätten ser 
ut i olika grupper inom verksamheten. 
Detta borde i teorin ge ett bättre beslut-
sunderlag och bidra till att åtgärder som 
beslutas om blir mer exakta. 

När jag inte jobbar med revisioner eller 
hållbarhetsfrågor gillar jag att spendera 
tid i naturen, gärna i tält eller hängmatta 
med vänner, året om. Jag har också ett 
hobbyintresse i kvantfysik, jag har aldrig 
studerat det men finner teorierna fascin-
erande. Ta bara exemplet att elementar-
partiklarna fermioner måste vridas 720 
grader innan den gjort ett fullt varv, fas-
cinerande! 
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Som en medlemsservice till våra 
revisorer erbjuder MIS tillgång 
till lagstiftningstjänsten No-
tisum. Det är ett användbart 

revisionsverktyg som ger revisorerna 
möjligheten att alltid vara uppdaterad 
gällande lagkrav samt förändringar i 
lagstiftningen. 

Alla medlemmar får en egen inloggn-
ing till ett MIS abonnemanget som inne-
håller två färdiga listor med de vanligaste 
miljö- och arbetsmiljölagarna med kon-
trollfrågor.  Dessa listor har vi bara läsbe-
hörighet till vilket betyder att vi inte kan 
ändra i dem. I listorna finns även en förk-
larande blå text som beskriver vad kraven 
innebär.  Från de färdiga listorna kan alla 
medlemmar skapa sig en egen lista med 
de lagar och kontrollfrågor som är rele-
vant för verksamheten. För att skapa sig 
en egen lista kopiera man valda delar av 
listorna. När man har skapat en egen lista 
får man tillgång till bevakning av förän-
dringar. När lagarna ändras får man mail 
om vad som har förändrats.  

Till lagstiftningstjänsten ingår även mö-
jlighet att gratis delta i webinarier. Det 
finns även möjlighet att titta på dem i 
efterhand.

TEXT: NOTISUM

Kostnadsfri lagbevakningstjänst via Notisum  
– förmån som MIS-medlem!

Praktisk information om tjänsten
Alla medlemmar kommer att få ett eget 
konto hos Notisum som är kopplat till 
MIS konto. Medlemmarna får ett start-
mejl från Notisum med sina inloggning-
suppgifter. 

Komma igång 
• Inloggningsmail från Notisum 
• GDPR inloggad som revisor 
• Tillgång till standardlistorna
• För att lägga upp en egen laglista – 

Bevakning - Laglistor – Skapa ny 
laglista – välj en standardlista eller 
laglistorna som finns inom klammer

• Vill du ha andra lagar i din lista, sök 
via Ämnesfokus eller Regelsamling

• Mail med uppdateringar kommer 
löpande när du skapat din lista  

Notisum erbjuder lagbevak-
ningstjänster till små och stora 
verksamheter. Notisum starta-
de sin verksamhet 1996 med att 
tillhandahållit en publik lagbok 
via internet. I dag abonnerar 
1700 företag på lagtjänsten. 

Med AI kan Notisum hjälpa 
till att komplettera en laglista 
med lagkrav som finns i likande 
laglistor. 

Uppdatering av svensk lagstift-
ning (SFS) och EU-rätten sker 
automatiskt momentant. Alla cir-
ka 100 myndigheters föreskrifter 
och allmänna råd scannas manu-
ellt och uppdateras löpande vid 
förändringar. Kommunala före-
skrifter scannas manuellt och 
uppdateras 2–4 ggr /år. 
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TEXT: STEFAN LARSSON

Resultat från internationell  
enkät om ISO 14001

Vad tycker användare om ISO 
14001 – Enkät 2021

En fråga som de som arbetar med ut-
veckling av standarder för ledningssys-
tem knappast kan undvika att fundera 
på, är vad användarna egentligen ty-
cker om standarderna. Att bara mäta 
försäljning eller antal certifieringar 
ger kanske främst svar på det kom-
mersiella intresset. Hur mycket t.ex. 
ISO 14001 haft lyckats minska organ-
isationers negativa miljöpåverkan eller 
deras uppfyllnad av lagar och andra 
krav är mycket svårare att utvärde-
ra med det har i alla fall gjorts en del 

studier kring dessa frågor genom åren. 
2013 genomförde ISO en första enkät 
om ISO 14001 och ISO 9001 som de 
nationella standardiseringsorganen (i 
t.ex. Sverige då SIS) skickade till sina 
medlemmar/kunder. Under 2021 ge-
nomfördes en ny enkät och resultatet 
är nu klart. 

Sammanlagt ställdes ett knappt tret-
tio-tal frågor men beroende på vilk-
en roll man har fick man svara på lite 
olika av dessa frågor. Sammantaget 
svarade c:a tretusen personer/organi-
sationer på enkäten vilket ju inte är så 
imponerande med flera hundra tusen 

certifierade organisationer, men god 
geografisk spridning i alla fall, med 
svaranden från 96 olika länder!

När man ser på resultaten av enkäten 
får man också tänka på att de flesta 
som svarar på den här typen av enkäter 
är de som arbetar med miljöfrågor på 
ett eller annat sätt vilket möjligen vin-
klar svaren något. Enkätresultaten är 
(ännu?) inte översatta till svenska men 
här följer några grafer som visar resul-
taten av några av de mer övergripande 
frågorna. 

Mer data kommer att bli tillgängligt så 
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småningom men ur ett revisionsper-
spektiv kan man fundera  på om det 
kanske kan vara värdefullt att ställa 
frågor som är i linje med enkäten och 
inte enbart om uppfyllande av krav-
element eller bindande krav, t.ex. hur 
miljöledningssystemet bidrar till or-
ganisationens strategiska mål och hur 

integrering med andra delar av organ-
isations ledningssystem och processer 
fungerar?  

I år har också ISO:s tekniska kommittee 
för miljöledning startat upp ett arbete 
”Measuring Success”, där undertecknad 
medverkar, som syftar till att ge rekom-

mendationer kring hur värdet av ISO 
14001 skulle kunna uppskattas bättre än 
antal certifieringar i världen. I nuläget 
handlar det om att titta på hur svar på 
enkäter som den ovan har ändrats under 
åren och bl.a. att försöka sammanställa 
akademiska studier som gjorts runt om i 
världen kring detta.  
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TEXT: SOFIE MICHÉLSEN

Från ISO – revisor till att 
själv bli reviderad

Magnus Rignell, före detta ord-
förande i MIS, har jobbat en 
stor del av sitt yrkesliv med 
revision, vid sidan av jobbet 

har han även ägnat sig åt sitt stora intres-
se inom naturvård.

Nu har han sadlat om och driver till-
sammans med sin kompanjon Inga 
Birath von Sydow ett naturvårdsföre-
tag, Naturgruppen i Sverige AB. Inom 
företaget arrenderas även en gård, Le-
jden, med 230 fyrbenta naturvårdare. 
Affärsidén är att hyra ut betesdjur för 
att sköta stadsnära naturmarker. Pen-
gar till projektet var inget problem. 
För en galen idé som att hyra ut vat-
tenbufflar och fjällkor för att förbät-
tra våra ängar och våtmarker var det 
många som ville vara med. Det är inte 
som många tror, en månskensdröm om 
att flytta ut på landet och ha en liten 
gård, som fått Magnus att ändra bana. 
Hans huvudsakliga intresse ligger i att 
öka den biologiska mångfalden genom 
naturvårdsinsatser. 

Hållbarhetsaspekter
Mervärden skapas för Naturgruppen av 
naturbetet inom alla tre perspektiven av 
hållbarhet: det sociala, ekonomiska och 
ekologiska/miljömässiga. 

Det krävs mycket arbete att sköta en äng-
smark. Hö måste slås, vändas och samlas 
in vilket blir dyrt om dieseldrivna maski-
ner ska göra jobbet. Pengar som annars 
skulle gått till diesel sparas av att betesd-
jur utför arbetet istället. Viss återbetaln-
ing sker även vid försäljning av köttet, 
vilket enligt Magnus blir en ganska 
bra ekonomisk kalkyl. Förutom betet 
skapar trampet från klövar och hovar 
bra förutsättningar i marken för insekter. 
Fröer sprids lättare av djuren och fåglar 
som trivs bra i en öppen terräng gynnas. 
Den sociala biten tillgodoses också, folk 

EU- ekologiskt är en miljömärkning som förbinder producenten att föl-
ja EU:s regler gällande ekologisk produktion och motta kontrollbesök. 
Producenten behöver först anmäla verksamheten till Jordbruksver-
ket och därefter ansöka om certifiering hos ett kontrollorgan. För att 
få använda ekologisk märkning på sina produkter krävs ett certifikat 
vilket utfärdas när kontrollorganet godkänt produktionen. Kontrollor-
ganet kontrollerar en gång per år om gården efterföljer EU reglerna. 
Jordbruksverket har delegerat kontrolluppgifterna av ekologisk pro-
duktion till de tre organen: HS Certifiering AB (hscertifiering.se) Kiwa 
Certification AB (kiwa.com) och SMAK Certifiering AB (smak.se) (Eu-
ropeiska kommissionen, 2022).

Källa: EU- kommissionen

maskiner och bekämpningsmedel. Mag-
nus beskriver svårigheter att få in tjän-
sten i upphandlingar då upphandling-
smallen är anpassad till en traditionell 
bekämpning med maskiner och mekani-
sk bearbetning via människokraft.
Miljömärkning och revision

Revisionen finns så klart kvar i Magnus 
liv, fast nu är det Magnus som får svara 
på frågor vid revisioner och inspektioner 

i samband med märkning och certifier-
ing av verksamheten. 

Lejden är en EU- ekologisk märkt gård 
i färd med att naturbetescertifiera 
sig enligt Svenskt Sigill. Att skaffa ett 
kravcertifikat är enligt Magnus också 
på tapeten. För att säkerställa efterlev-
nad har de slutit avtal med kontrollor-
ganet KIWA som genomför revisioner 
på gården.

i närområdet tycker det är roligt med 
betesdjuren och ställer många nyfikna 
frågor. Lantraserna som Naturgruppen 
till största delen använder är anpassade 
till de svenska naturområdenas magra 
landskap och tidvis tuffa väderförhål-
landen. Det finns ett genetiskt värde i att 
bevara de svenska lantraserna för fram-
tiden menar Magnus och pekar på prob-
lematiken med de sönderavlade mjölk-
korna som inte längre kan stå sig på bara 
gräs från naturbetesmarker. 

Invasiva arter
Betesdjuren kan också användas för att 
bekämpa invasiva arter. Parkslide och 
jätteloka kan exempelvis betas ner av 
gotlandsfår. Pigmenterade får tål den 
frätande saften från jättelokan och är ur 
miljösynpunkt ett bättre alternativ till 
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För en EU-ekologisk gård ställs en hel 
del krav på djurhållning. Foder som 
köps in ska vara ekologiskt odlade och 
restriktioner finns gällande kemika-
lieanvändning. 

För naturbetsmärkning finns krav på 
att djuren ska gå ute en viss procent av 
året, endast äta gräs och att de har stän-
dig tillgång till mat. Det finns inget re-
gelverk kring hur gammal ett djur får bli 
innan slakt men djuren blir godare när 
de är äldre och äter gräs säger Magnus. 
En vanlig mjölkko kan bli 4–5 år medan 
Lejdens kor kan bli 10-12 år och vatten-
bufflarna upp till 30år. 

Kontroll och Granskning 
Kommunen, Jordbruksverket och läns-
styrelsen kan följa upp och granska 
att gårdarna lever upp till lagkraven. 
Länsstyrelsen har huvudansvaret för 
djurskydd men kommer enligt Magnus 
främst på gårdsbesök om det inkommit 
rapporter om misskötsel. Magnus tyck-
er att det är bra med stränga krav men 
beskriver också den enorma administra-
tion och dokumentation som djurdrift 
och miljömärkningarna innebär. Han 
uttrycker en oro att de ökande admin-
istrativa kraven späder på en redan 
existerande trend mot storjordbruk. 
Samtidigt som vi vill ha höga krav på 
djurskydd gäller det att hitta någon typ 
av balans menar Magnus. 

Framtiden och utmaningar
Det finns också andra utmaningar när 
det gäller att utveckla en relativt ny af-
färsidé. Magnus berättar om en buffel-

Svenskt Sigill är en miljömärkning för svensk mat och blommor. 
Märkningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågan. Dessutom in-
går djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Kött som bär märket Svenskt 
Sigill Naturbeteskött är kontrollerat av en oberoende revisor, vilket 
innebär att kött kommer från ett djur som betat på riktigt naturbete 
(Svenskt Sigill, 2019). 

Källa: Svenskt Sigill

Naturgruppen i Sverige AB erbjuder naturvårdstjänster till myn-
digheter och företag. Tjänsterna innefattar inventering, planering 
och skötsel, de tre stegen i naturvård. Först inventeras vilka värden 
som finns i området exempelvis biologiska, historiska och kulturella 
värden. Därefter görs en plan för vilken typ av skötsel som är lämplig 
för att stärka dessa värden och öka den biologiska mångfalden på 
området. Det sista steget är att sätta in de åtgärder som planerats i 
tidigare steg och sköta området för att stärka naturvärdena (Natur-
gruppen i Sverige AB, 2022). 

Källa: Naturgruppen i Sverige AB

rymning som skett bara några dagar in-
nan intervjun. Han och en kollega blev 
då väckta mitt i natten av ett samtal från 
ett okänt nummer som rapporterade att 
fyra bufflar var på rymmen från ett av 
naturområdena. Det visade sig att de 
hunnit ta sig halvvägs tillbaka till deras 
egen gård. Om de visste att de var på 
väg hem till gården är mycket möjligt 
enligt Magnus, djur är helt fantastiska 
och besitter fler egenskaper än vad vi 
tror.

Vi lär oss succesivt vilken typ av stängsel 
och ras/art som funkar bäst för de olika 
områdena och förfinar betesuthyrningen 

eftersom säger Magnus. Men det krävs 
också lagstiftning och upphandling som 
hänger med för att tillgodoräkna den 
fulla nyttan med verksamheten. 

Källor:

Svenskt Sigill, 2019, ‘För dig som företag’, 
<https://www.svensktsigill.se/om-oss/for-fore-
tag/>, (hämtad 20/6/22)

Naturgruppen i Sverige AB, 2022, ‘Om natur-
gruppen’, <https://www.naturgruppen.se/
om-naturgruppen>

(hämtad 20/6/22)

Europeiska kommissionen, 2022, ‘ Varför har 
EU ett märke?’, <https://ec.europa.eu/info/
food-farming-fisheries/farming/organic-farm-
ing/organic-logo_sv> (hämtad 20/6/22)
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DATUM ATT NOTERA

• Hösten inleds med ett digitalt höstmöte på temat hållbarhetsre-
dovisningar. Därefter kommer Göran Sjöblom och Bosse Falgard från
Notisum hålla en efterfrågad utbildning om miljörätt och vad en re-
visor behöver veta om miljölagstiftning och lagefterlevnad. Innan jul
kommer vår arbetsmiljöexpert Stefan Larson hålla en utbildning om
arbetsmiljö och den nya vägledningsstandarden för arbetsmiljö, ISO
45002.

• Digitalt höstmöte med tema ”Revision av hållbarhetsredovisningar”,
28 september 10–12

• Utbildning i miljörätt, 25 oktober

• ISO 45002, vägledning för arbetsmiljöledningssystem – från vad till
hur. 6 december

Mer information om utbildningarna kommer efter sommaren. 
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