
Ekokommunen Sorsele 
Vad gör man i en Eko-kommun? Vad 
innebär begreppet ”Eko”? Vad blev 
resultatet av tjugo års ekoarbete? Vi 
frågar Erik Sundkvist från Miljöskolan 
som utvärderat frågan från perioden 
2002-2010. Han sammanfattar: 
 
”Inom frågor som ekologisk fiskevård, 
naturvårdande jordbruk, förvaltning av 
småviltjakten, avfall, återvinning och 
förnybar uppvärmning ligger kommunen 
mycket väl till nationellt.  
Skolan arbetar också till stor del aktivt 
och bra med natur, miljö och 
företagskontakter.” 
 
Har ekosatsningen inneburit några 
nya företag? 
Många företag har startat/utvecklats 
inom ”ekoområden” - som förädling av 
livsmedel, trävaror, biobränslen och 
hållbar turism. 
 
Vad innebär begreppet ”EKO”? 
Ordet ”Eko” står för att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling genom att 
kombinera ekologi med ekonomi. Det 
senare ordet handlar om hushållning 
med knappa resurser t ex pengar. Men 
knappa resurser kan också vara t.ex. 
naturresurser eller entreprenörer eller 
som jag lärde mig av en kille i en 
skolklass ”tjejer och skotrar”. Knappa 
resurser handlar om lokala 
förutsättningar. 
Kan man skapa delaktighet i en lokal 
utveckling så kommer bygdens kunskap 
och engagemang till användning, det är 
viktig. 
 
Finns det några krav för att få kalla 
sig ekokommun? 
Åtagandet som Ekokommun bygger på 
att så långt som möjligt arbeta enligt de 
4 systemvillkoren:  
 
1. Ämnen från jordskorpan får inte 
systematiskt öka i naturen 
Med detta menas att ämnen som olja, 
fossilt kol och metaller inte får utvinnas 
snabbare än de nybildas eller ge upphov 
till föroreningar som naturen inte kan ta 
hand om. Vi måste använda förnybara 
råvaror i mycket högre grad och ha en 
fungerande återvinning.  
 

Så om vi har en fungerande 
återvinning så behöver vi inte gräva 
upp lika mycket nya metaller till 
maskiner och apparater?  
Just det. 
 
2. Ämnen från samhällets produktion får 
inte systematiskt öka i naturen 
Detta handlar om de ämnen som 
människan tillverkar och som kan vara 
direkt giftiga och/eller svåra för naturen 
att ta hand om och bryta ned. Hit hör 
PCB, DDT, freoner, flamskyddsmedel, 
antibakteriella medel och mycket annat 
som ofta kan spridas långt och t.ex. ge 
genetiska effekter och 
hormonstörningar. För att klara villkor 2 
behöver industrin och vi konsumenter 
sluta använda vissa ämnen och 
produkter. Konkret handlar villkoret 
mycket om kunskap, inköp/upphandling 
och rätt hantering av farliga ämnen. 
 
Frågan om freon i kylskåpen för 
några år sedan är en sådan fråga? 
Just det. Nu har vi kylmedia som inte 
påverkar ozonlagret så mycket. 
 
3. Det fysiska underlaget för naturens 
kretslopp och mångfald får inte utarmas 
För att naturens kretslopp ska fungera 
krävs utrymme och att naturliga 
processer i mark och vatten inte störs 
allt för mycket. Även de mest naturliga 
ämnen kan annars bli till problem.  
Olika arter har alla sin funktion i 
näringskedjor.  
Villkor 3 kan ibland kräva att områden 
måste skyddas helt, men det handlar 
ofta om andra åtgärder, t.ex. att 
jordbrukaren dikar sin mark på rätt sätt 
och att vägbyggare lägger vägtrummor 
så att fisken kan fortsätta att vandra 
naturligt i vattendragen samt att 
förnybara råvaror faktiskt nyttjas och 
inte slängs. Att låta jordbruksmarken 
växa igen är ungefär som att slänga fin 
mat utan att äta den.  
Det är också viktigt att komma ihåg att 
människan tillhör naturen. Även inom 
reservat måste ortsbor och besökare 
kunna leva och verka.  
 
För vår del kan kraftverksdammar i 
Vindelälven vara oacceptabelt, 
medan vandringsleder i 
naturreservatet är OK? 



Ja, och naturbeten på Vindelälvens 
stränder i Ammarnäs är till och med 
önskvärt för det öppna landskapet.  
 
 
4. Effektiv och rättvis resurshushållning 
för att tillgodose mänskliga behov 
20 % av jordens befolkning förbrukar 
cirka 80 % av resurserna och förnybara 
resurser nyttjas för dåligt. För att klara 
villkor 4 måste i grunden resurserna 
fördelas bättre och I-världen måste 
hushålla mycket mer; konkret i samband 
med alla inköp, genom bra byggande, 
energi- och transportlösningar, med 
återvinning och genom att i högre grad 
förädla och nyttja förnybara och lokala 
resurser.  
 
Så genom att hugga och elda min 
egen skog så blir jag lokalt hållbar 
och tär inte på globala 
enegiresurser? 
Ja, och genom att ha god isolering i ditt 
hus så blir det ännu mera över åt andra. 
Till mänskliga behov i villkor 4 hör också 
viktiga ”sociala” uppgifter; att arbeta för 
trivsel, hälsa, trygghet, framtidstro, 
demokrati, jämställdhet, integration etc. 
Barn och ungdomar ska prioriteras. 
 
Både ekokommunkonceptet och Agenda 
21, FN:s program för hållbar utveckling, 
talar mycket om vikten av att fördela 
resurser och ta ansvar för andra delar av 
världen. Ett gott exempel är kommunens 
mottagning av flyktingar och att man i 
insamlingarna till världens barn ligger i 
topp som Sveriges mest generösa 
kommun. 
 
Så fyra systemvillkor och Agenda 21 
är kraven på en ekokommun? 
Det kan man säga. 
 
Hur började ekokommunarbetet? 
Sorsele började i slutet av 1980-talet ta 
de första stegen och i december 1990 
beslutade Kommunfullmäktige (KF) att 
Sorsele skulle delta i 
Ekokommunprojektet, som en av då 12 
kommuner i landet.  
 
Arbetet under 90-talet handlade mycket 
om kunskapsspridning och diskussioner 
om vad var och en kunde och ville bidra 
med. Inom ramen för cirka 25 

studiecirklar tog byar, företag och 
föreningar fram egna handlingsprogram, 
som sedan faktiskt till stor del 
genomförts lokalt. 
 
Har du några exempel? 
Man bildade Sorselebönderna som 
förädlar lokala livsmedel, fjärrvärmen 
byggdes ut, kommunen byggde ut 
återvinning och miljöstationer, man 
satsade på fiskevård och stöd till 
företagens miljöarbete samt många 
aktiviteter och projekt i skolorna. 
Skolaktiviteterna har dels handlat om att 
stärka kunskaperna om natur, kultur och 
miljö (kunskap, lokal identitet) och dels 
om att stimulera till praktiskt arbete i 
olika projekt (entreprenörsanda). 
 
För ekokommunarbetet tilldelades 
Sorsele kommun och dess invånare 1996 
andra pris i Kung Carl XVI Gustafs 
Miljötävlan för alla landets kommuner. 
 
Vilka nya områden ska in i arbetet? 
Några viktiga frågor från ekoprogrammet 
där det finns mycket mer att göra är 
bl.a. samarbete med universitet och 
högskolor kring forskning och utbildning 
inom hållbar utveckling och att miljökrav 
ställs på ett bättre och mer kontinuerligt 
sätt vid upphandlingar.  
Hälsofrågorna behöver också 
uppmärksammas mer.  
Inom transportsektorn behöver 
samordnade transporter, ecodriving och 
tillgång på miljöanpassade fordon och 
bränslen förbättras. Information och 
uppföljning av ekoarbetet behöver också 
förbättras.  
Ett bra ekoarbete är bra för plånboken – 
det är något att komma ihåg. 
 
Du ska också arbeta framåt med 
planen. Hur går det till? 
Efter ett antal diskussionsmöten har nu 
förslag till ett nytt program för Sorsele 
Ekokommun tagits fram för perioden 
2011-2015.  
Om du vill se detta förslag eller veta mer 
kan du kontakta mig,  
Erik Sundkvist, tel 090-38217 eller 
eposta erikmiljoskolan@telia.com.  
 


