
Film om att bevara naturvärden
på kyrkogårdar

Med naturvårdsbiolog Mattias Lindholm

Plats: Forshälla kyrkogård

https://youtu.be/DC9JFHWAce8

https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/kyrkogardar-och-krematorier
https://youtu.be/DC9JFHWAce8




Biologisk mångfald och 
klimatförändring på kyrkogården

Hur fortsätter huvudmännen arbetet?



Klimatsmart kyrkogård med 

rik biologisk mångfald

Ett Färdplansprojekt i samverkan mellan stiften i Linköping, 

Lund och Göteborg och SKKF, Sensus, SLU,



Manual för inventering av 

Ekologiskt värdefulla 

miljöer på kyrkogårdar och 

begravningsplatser

• Manualen beskriver en metod
för att mäta det ekologiska
värdet av ett område.

• Fältblanketten har ett
poängsystem som bygger på
kopplingen mellan miljöer och
artgrupper, ju högre poäng
desto starkare koppling
mellan en viss miljö och en
artgrupp

https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/kyrkogardar-och-krematorier










Träd



Damm





Inventeringsmanual för 

ekologiskt värdefulla miljöer

Visitkort vid SKKF:s monter



Guide till stöd för 

klimatberäkningar 

inom Svenska kyrkans 

begravningsverksamhet



• Delmål 4.8

Det finns en struktur för klimatsmart och hållbar kyrkogårdsförvaltning.

• Delmål 4.9

Bättre metoder för uppföljning av klimatpåverkan inom området utvecklats

Svenska kyrkan ska vara klimatneutral 2030

Fossilfri begravningsverksamhet 2023 SKKF



GHG – Greenhouse gas protocol

• Internationell standard

•Uppfyller lagkrav

•Gemensam terminologi

• Flyttar fokus från beräkningar till åtgärdsarbete



Uppdelning av utsläpp i scope 1, 2, 3



Uppdelning av utsläpp i scope 1, 2, 3



Uppdelning av utsläpp i scope 1, 2, 3



Scope 1 och 2
• Scope 1 – Utsläpp i den egna verksamheten

• Främst drivmedel, bränsle för uppvärmning, stödbränsle i krematorier

• Fullt möjligt att redovisa årligen

• Scope 2 - Indirekta utsläpp från köpt energi

• El, fjärrvärme

• Fullt möjligt att redovisa årligen

• Arbeta för minskad energianvändning!

• Välj bra miljöval!



Var hämtar man data?
Drivmedel, Stödbränsle till krematoriet

• Leverantör (ring/kundportal)

• Från fakturor

El

• Nätägaren (kundportal)

Fjärrvärme

• Leverantören (kundportal)



Scope 3

Övriga indirekta utsläpp

• från t.ex. transporter, resor i tjänsten, avfall, inköp mm

• Inköp kan handla om betongsten, sommarblommor, 
perenner, buketter, arbetskläder, verktyg och maskiner, 
kontorsmaterial, IT



• Resebyrå

• Reseräkningar

• Godstransporter, uppdelat på t.ex.
Kisttransporter
Leveranser med liten lastbil
Leveranser med stor lastbil

• Många leverantörer lämnar klimatredovisning vid förfrågan

Var hämtar man data?



Vad menar vi med fossilfri verksamhet?

• Scope 1 – Utsläpp från egna verksamheten: 0 ton CO₂e/år

• Scope 2 – Indirekta utsläpp från köpt energi: 
Förnybar el, Bästa möjliga fjärrvärme

• Scope 3 – Kan vara svårt att bli fossilfri och klimatneutral till 2030



Omställnings-

plan
Omställnings-
plan



Principer
• Fokusera på det väsentliga

• Se till helheten

• Livscykelperspektiv
Beräkna klimatpåverkan utifrån ett 
livscykelperspektiv (naturvardsverket.se)

• Offentliga källor och vetenskaplig grund

• Var transparant, ange avgränsningar och vad ni satsar särskilt på.

https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/luft-och-klimat/berakna-klimatpaverkan/berakna-klimatpaverkan-utifran-ett-livscykelperspektiv/


Hur går man konkret tillväga vad 

gäller rapportering?

• Kredmallen - Förenklad hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning och gröna bokslut - Svenska kyrkan 
intranät - Hållbarhetsportalen

• Digitala verktyg för klimatberäkning, t.ex. CEMasys

CEMAsys.com AS | Home | Sustainability | CSR | Supply-Chain | 
Reporting
IVL Triocorona m.fl.

• Egna Excelfiler

https://internwww.svenskakyrkan.se/hallbarhetsportalen/hallbarhetsredovisning-och-grona-bokslut
https://portal.cemasys.com/?msclkid=f91c21afcd4611ecb6db45c0b243f05c
https://www.ivl.se/toppmeny/press/reportage/reportage/2018-08-16-klimatbokslut-med-ny-metod.html?msclkid=23f3f7dfcfa011ec9acc3ef43f17a2f1


Exempel



Sammanfattningsvis

• Fullt möjligt med en klimatneutral begravningsverksamhet till 2030 vad 
gäller scope 1 och scope 2

• Delvis även för scope 3 - bestäm för vilka delar

• Bra att ta fram en omställningsplan

• Överväg att köpa tjänst/verktyg för klimatberäkning

• Guide kommer till hösten

Tack Hanna Hermansson, Göteborgs begravningssamfällighet för input till presentationen



Användbara hjälpmedel som kommer 

till hösten

• Beräkningsguide för klimatpåverkande utsläpp

• Biokol, utbildning och guide

• Vattenanvändning, guide

• Check-lista inköp (omställningsplan, hållbarhet, behov, ramavtal)

• Förslag på naturvärdesskyltar

• Inspirerande filmer och föreläsningar

• Goda exempel



Spännande digitala aktiviteter

7 september Seminarium om biokol

18 oktober Seminarium om samverkan

22 november Konferens: Klimatsmarta kyrkogårdar (+SKKF)



EFTERLYSNING! 

Goda exempel på samverkan

Vi letar efter förvaltningar som samverkar med varandra, samverkar 
med andra aktörer i samhället.

Kontakta oss under konferensen eller maila 
till sara.adolfsson@svenskakyrkan.se


