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Pilgrimsfalken är Naturskyddsföreningens symbol. Den höll på att utrotas från Sverige för att 
den drabbades av farliga kemikalier i naturen. Tack vare att Naturskyddsföreningen bland  
annat fött upp ungar och sett till att de överlevt, så har pilgrimsfalken klarat sig kvar och 
sprider sig nu igen i Sverige.

Föreningen kontrollerar alltid att produkterna lever upp 
till kraven i kriterierna innan de får märkas med Bra 
Miljöval. Till exempel kontrollerar vi att el märkt med 
Bra Miljöval bara kommer från förnybar energi som 
sol, vind, biomassa eller gammal redan utbyggd vatten-
kraft, men kräver samtidigt också att åtgärder av dem som 
producerar den miljömärkta elen så att produktionen av 
elen påverkar djur och natur så lite som möjligt.

För olika typer av kemikalier, till exempel tvättmedel 
och	schampo	finns	regler	för	vilka	ämnen	de	får	inne-
hålla. Ingredienserna i produkterna får t.ex. inte skada 
människors hälsa eller vara giftiga för djur eller växter. 
Kemikalierna måste dessutom brytas ner snabbt i naturen. 
Läs mer om Bra Miljöval på: www.bramiljoval.se

Följ Falken!
Naturskyddsföreningen vet att om många tillsammans 
säger ifrån och gör kloka val så kan vi förändra både  
politiken och samhället. På det sättet kan vi se till att alla 
som växer upp nu får en bra miljö också i framtiden.  

Du kan också hjälpa till. Tillsammans har vi kraft att 
förändra! Vill du veta mer om hur?  
Gå till www.naturskydssforeningen.se, skriv till 
info@naturskyddsforeningen.se eller till
Naturskyddsföreningen, Box 4625, 
116 91 Stockholm

Naturskyddsföreningen är Sveriges största oberoende 
natur- och miljöorganisation. Naturskyddsföreningen 
finns	i	hela	Sverige	genom	lokala	föreningar,	kretsar.	
På	många	platser	finns	särskild	verksamhet	för	 
föräldrar och barn, natursnokarna. Vi har också en 
fristående ungdomsorganisation som heter  
Fältbiologerna. Du kan läsa mer om föreningarna på:

www.naturskyddsforeningen.se
www.faltbiologerna.se

Naturskyddsföreningen och gröna konsumenter 
Omsorgen om miljön och människors hälsa är vår driv-
kraft. Vi sprider kunskap, kartlägger miljöhot, skapar 
lösningar samt påverkar politiker och myndigheter såväl 
nationellt som internationellt. Men det räcker inte att 
skydda naturen i reservat eller stoppa enskilda förorenare. 
När lagarna inte räcker till och företagen inte orkar, 
behövs medvetna konsumenter som väljer det som är 
bäst för miljön. 

Miljömärkningen Bra Miljöval
Bra Miljöval är ett av föreningens verktyg för att nå ett 
samhälle i balans med naturen. Med hjälp av miljö-
märkningen kan du välja de produkter som är minst 
skadliga för miljön. Miljömärkning är ett väldigt bra 
sätt att påverka marknaden. När det gäller miljö-
märkningen, kan man säga att Naturskyddsföreningen 
fungerar som en slags grön konsumentombudsman, 
eller miljöombudsman.

Hur fungerar miljömärkningen Bra Miljöval?
Genom att sätta upp miljökriterier och märka de  
produkter som klarar kraven, ger vi konsumenterna en 
chans att välja. Och genom att välja varor märkta med 
Bra miljöval, kan konsumenterna vara med och påverka. 

För att en produkt ska få bära miljömärkningen 
Bra Miljöval måste den leva upp till de krav som ställs 
i Naturskyddsföreningens kriterier. Kraven är hårda 
men inte omöjliga att nå. Istället skärps kraven efter 
hand och produkterna måste successivt utvecklas och 
bli mindre skadliga för miljön. Märkningen gäller alltid 
en produkt, inte ett företag. En produkt är antingen 
en vara, till exempel ett tvättmedel, en t-shirt eller en 
tjänst som till exempel elenergi, transporter och för-
säljning av livsmedel i butik.
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